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Mesajele Puterii în „audio-vizualul” medieval.
Note preliminare*
Ștefan S. GOROVEI
Les messages du Pouvoir dans „l’audio-visuel” médiéval.
Notes préliminaires
Résumé
Suivant les suggestions de l’historien I. Garipzanov (Oslo), l’auteur se propose
d’identifier, parmi les sources de l’histoire médiévale des Roumains, celles qui
puissent correspondre aux modalités de transmettre le langage symbolique du Pouvoir:
vox auctoritatis, nomen auctoritatis, signum auctoritatis et imago auctoritatis. Il s’agit,
donc, des messages qu’il faut écouter (donc entendre) ou/et voir, ce qui a suggéré la
formule très expressive visibile parlare (parler visiblement). Exception faite pour la
catégorie qui rassemble les chants religieux et qui demande une recherche à part,
l’examen des sources montre, d’une manière convaincante, qu’en dépit de leur
caractère fragmentaire et inégal, elles peuvent fournir la matière première pour décrire
la communication des messages du Pouvoir tant par les paroles que par les images. Les
chartes princières écrites sur parchemin et avec les grands sceaux appendus
représentent le visage du Pouvoir, mais parmi les lignes du texte résonne la voix du
Pouvoir. L’image du Pouvoir, le visage du prince même, ne figurait pas (comme en
Occident) sur les monnaies, qui présentaient seulement les armoiries de l’État (la tête
d’aurochs), mais le prince était visible, entouré par sa famille, dans les tableaux votifs
peints sur les murs des églises. Parfois, l’image du prince était peinte aussi sur
certaines chrysobulles solennels, suivant une pratique de la chancellerie impériale
byzantine. Les grandes plaques, avec des armoiries et des dédicaces, encastrées dans
les murs extérieurs des châteaux et des monastères fortifiés font entendre la voix des
princes fondateurs, c’est-à-dire la voix du Pouvoir. Les signatures et les sceaux,
comme signa auctoritatis, réclament une attention spéciale: dans leurs cas, il faut tenir
compte, parfois, d’un autre élément – la couleur (de l’encre ou de la cire). Et la couleur
va nous guider vers les vêtements, à cause des soi-disant lois somptuaires qui
réservaient l’emploi de certaines couleurs à des catégories sociales hautement placées.
Mots-clés: Moyen Âge roumain, Pouvoir, messages, langage symbolique,
sources, paroles, images.
Transmiterea mesajelor Puterii constituie un aspect special al unei probleme
vaste și complicate: comunicarea. E de la sine înțeles, astfel, că subiectul nu poate fi
abordat decât în acest cadru larg, așa cum îl propun cei care se ocupă de el. Cuvântul
rostit (și deci auzit) nu poate fi despărțit de cuvântul scris (și deci văzut). Iar alături de
acesta, tot pentru vedere, pentru comunicarea vizuală și neverbală, stă imaginea. Nu
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știu dacă se poate spune că instrumentul preferat al comunicării medievale a fost
cuvântul sau a fost imaginea. S-a observat, de altminteri, că pana, cu care se scria, e
din aceeași familie de cuvinte cu penelul, cu care se picta. Hören (a auzi) și sehen (a
vedea) se înrudeau astfel foarte îndeaproape în percepția medievală, ceea ce a îngăduit
folosirea foarte expresivei formule visibile parlare 1 – a grăi în chip văzut, ceea ce
înseamnă că putem vorbi despre chipul văzut al graiului. Codificarea inerentă a
mesajelor ajunge să modifice perceperea acestora, uneori prin restrângerea cercului de
adresanți. Alteori, chiar codificat mesajul rămâne accesibil masei mai largi de supuși.
O cercetare privind limbajul simbolic al puterii în lumea carolingiană 2 (autorul,
profesor la Oslo, în Norvegia, folosește termenul autoritate pentru ceea ce eu prefer a
numi putere) a distins câteva sectoare în care se manifestă acest limbaj; implicit,
acestea sunt și direcțiile în care se poate proiecta cercetarea și interpretarea materialului
documentar de care dispune istoricul român: Vox auctoritatis, Nomen auctoritatis,
Signum auctoritatis și Imago auctoritatis – vocea, numele, semnul și imaginea
Puterii.
Condus de această schemă, cu nuanțele care mi se pare că se impun, înfățișez o
primă încercare de sondare a respectivului material.
Las la o parte prima secțiune, în care au fost incluse cântările – liturghia
carolingiană, Laudes Regiae, Missa pro regibus, Missa cotidiana pro rege etc. –
întrucât depășește competențele mele și nu vreau să mă amestec într-un domeniu atât
de special. Nu știu dacă muzicologii noștri au inițiat, pentru Evul Mediu al istoriei
noastre, vreo cercetare în această direcție, dar nu pot să nu menționez existența cel
puțin a unei mărturii de acest gen: Polihroniul pentru Alexandru Lăpușneanu 3. Fiind
datat 1553, se poate aprecia că el a fost compus îndată după ce Petru stolnicul din
Lăpușna a devenit Alexandru voievod, iar existența lui nu poate să nu conducă la
întrebarea dacă va fi fost prima sau singura cântare de acest gen în spațiul aulic
moldovenesc. Știu bine că pentru unii istorici absența mărturiilor echivalează cu
* Comunicare prezentată la 8 decembrie 2014 la Sesiunea anuală de comunicări științifice a
Institutului de Istorie „N. Iorga” din București, cu tema Puterea cuvintelor – cuvintele puterii.
Discurs, propagandă, cuvinte memorabile. N-am operat modificări în text, ci am adus doar
unele precizări de ordin bibliografic, acolo unde mi s-a părut absolut necesar.
1
Horst Wenzel, Visibile parlare. Zur Repräsentation der audiowisuellen Wahrnehmung in
Schrift und Bild, în Germanistik in der Mediengesellschaft, hg. von Ludwig Jäger und Bernd
Switalla, München, 1994, p. 141–157; reluat: Schrift und Bild. Zur Repräsentation der
audiowisuellen Wahrnehmung im Mittelalter, în idem, Höfische Repräsentation. Symbolische
Kommunikation und Literatur im Mittelalter, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt,
2005, p. 182–204.
2
Ildar H. Garipzanov, The Symbolic Language of Authority in the Carolingian World (c. 751–
877), Leiden-Boston, Brill, 2008.
3
Anne E. Pennington, Un polihronion în cinstea lui Ioan Alexandru al Moldovei, în eadem,
Muzica în Moldova medievală. Secolul al XVI-lea, cu un eseu de D. Conomos, ediție îngrijită de
Titus Moisescu, traducere din limba engleză de Constantin Stihi-Boos, Ed. Muzicală, București,
1985, p. 200–219 (publicat inițial în SEER, L, 119, 1972, p. 90–99). Pentru „analiza muzicală”,
autoarea citează și: D. Petrović, Mnogoljetstvije Moldavsko-Vlaškom Vojvodi Jovanu
Aleksandru, în ZRVI, XIII, 1971, p. 345–352.
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absența realităților. Dar eu rămân la zisa lui Cantemir: Tăcerea nici pune, nici rădică
lucrul.
„Facem cunoscut, cu această carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se…”. Hören și sehen … Așa încep, de regulă, actele prin care
cancelaria princiară a Moldovei, în numele suveranului deținător al Puterii, confirma
stăpânirea pământului. El, domnul, exercita, prin aceste confirmări, dreptul său
inalienabil și incontestabil de stăpân al întregului pământ al țării (dominium eminens).
Documentul, vizând stăpânirea ereditară și veșnică (uric) încredințată beneficiarului,
devine astfel un mesaj al Puterii, care prin el se făcea cunoscută și, totodată, făcea
cunoscută exercitarea plenară a drepturilor sale „în țara noastră, Moldova”. Întreaga
construcție a documentului emană această caracteristică, de la crucea așezată înaintea
textului și până la pecetea atârnată de pergament.
Documentul arătat și văzut este un chip al Puterii; dar în și printre rândurile
textului său răsună glasul Puterii.
Formula aceasta de început a uricelor moldovenești, numită a promulgației –
prima dintre ale contextului 4 – sugerează mai multe deschideri posibile pentru
înțelegerea „audio-vizualului” medieval. Mai întâi, ea ne trimite la o imagine negândită
(evit să spun „neavută în vedere” !) până acum. Cartea domnească era arătată, expusă
privirii celor interesați; simpla ei înfățișare echivala cu prezența Puterii: pecetea cea
mare, cu stema de Stat, era semnul și garanția acestei prezențe.
În al doilea rând, abia, urma posibilitatea ca ea să fie citită și vox auctoritatis să
se facă auzită. Cuvintele Puterii puteau fi citite de un diac al Curții sau al stăpânului
locului; dar dintre cei care le auzeau citindu-se, câți le și puteau înțelege ?! În afară de
intitulație – Bojiu milostiiu, Io Stefan voievod, gospodar Zemli Moldavskoi – restul
rămânea, pentru marea masă a neștiutorilor de limbă slavă, „întunearec de cuvinte” !
Nu este exclus ca, la prezentarea unui asemenea document, citirea în limba slavă să fi
fost însoțită de o tălmăcire în românește; altminteri, megieșii nu aveau cum să ia
cunoștință de hotărârea înscrisă în documentul respectiv.
Nu e de mirare că formula de introducere, promulgația, are în vedere pe cei care
vor vedea documentul și pe cei care vor asculta textul citindu-se, nu însă și pe cei care
îl vor citi ei înșiși ! Pentru că, la urma urmei, câți dintre înaintașii noștri din veacurile
XV-XVI știau să citească – slavonește, bineînțeles, că altă limbă de cancelarie nu le era
la îndemână ?!
Punând astfel problema, apare și o altă chestiune. Într-o vreme în care
mobilitatea populației era foarte redusă, cum oare ajungeau la oameni mesajele Puterii
– cele cu adevărat importante, de interes general, precum vestea însăși că ea există și
veghează ori că deținătorul ei s-a schimbat în vreun fel (prin succesiune firească,
înlocuire, detronare etc.)?! Ne putem pune întrebarea: cât timp ar fi fost necesar pentru
ca vestea înscăunării unui nou domn să ajungă a fi cunoscută pe tot întinsul țării – din
munți până la Nistru și de la Ceremuș la Marea Neagră ? Mi se pare foarte posibil că –
de pildă – vestea despre înscăunarea lui Iuga vodă, în (probabil) vara anului 1399, nici
n-a apucat să se răspândească în toată țara și a și fost luată din urmă de aceea a
Cf. Damian P. Bogdan, Diplomatica slavo-română, în DIR, Introducere, II, Editura
Academiei, București, 1956, p. 75 și 90.
4
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schimbării lui Iuga însuși cu Alexandru, în aprilie 1400. Iar despre luptele și
schimbările de domni din anii 1432–1457 probabil că mulți locuitori ai Moldovei nici
n-au apucat să afle, dată fiind succesiunea lor așa de rapidă.
Singurele mesaje ale Puterii care ar fi putut ajunge la ei ar fi fost monedele; dar,
pe de o parte, acestea nu purtau chipul prințului, iar pe de altă parte, legenda lor, cu
numele acestuia – fie în slavă, fie în latină – era inaccesibilă utilizatorilor, neștiutori de
carte. (Și, în paranteză fie spus, nici nu avem certitudinea că toate aceste monede – ale
lui Iliaș I, Ștefan al II-lea, Bogdan al II-lea, Alexandrel ori Petru Aron – au fost folosite
efectiv în toate târgurile Țării Moldovei).
Astfel, imago auctoritatis capătă alt conținut în spațiul nostru. În lumea
carolingiană (ca și mai târziu), chipul suveranului este vizibil în efigie pe monede
(obicei păstrat până în zilele noastre în statele monarhice) și tronând, cu toate atributele
suveranității (coroană, sceptru, glob) în sigiliile zise „de maiestate”; portretul era pictat
pe pereții palatului sau pe pergamentul manuscriselor. Noi avem în primul rând
tablourile votive din biserici. Acestea erau cele mai la vedere, prin ele chipul
domnului era cel mai puternic mediatizat. Tabloul votiv mai transmitea un mesaj, cu
totul special, prin înfățișarea deținătorului puterii înconjurat (urmat) de membrii
familiei sale: mulțimea copiilor (ca în cazul tabloului votiv de la Sucevița) indica
privitorilor că el beneficia de binecuvântarea cerească, familia era numeroasă,
succesiunea era asigurată, rodnicia familiei domnești era un semn că domnia, domnul
și țara se aflau sub binecuvântare. Sensul acestui tip de reprezentare și mesajul pe care
ea îl poartă s-a păstrat neschimbat. Îmi place să reamintesc impresionantul tablou al lui
Horace Vernet (1789–1863), pictat în 1846 și care îl înfățișează pe regele Louis
Philippe, înconjurat de cei cinci fii ai săi și salutând (mulțimea din partea ceastalaltă, a
privitorului). Asemenea imagini poartă un mesaj puternic, de mare „impact și
vizibilitate” (după terminologia novlang-ului orwellian pe care începem să-l trăim).
Nu putem separa cuvintele – destinate lecturii și/sau ascultării (auzirii) – de
imaginile destinate vederii. Când e vorba de cuvinte, trebuie să acceptăm că Puterea își
făcea simțită prezența prin cuvinte rostite de unii și auzite/ascultate de alții, adică prin
intermediari, folosindu-se un limbaj cunoscut ambelor părți. Dar imaginile erau la
îndemâna unor cercuri ceva mai largi de supuși. E posibil că și în palatele domnești se
vor fi aflat, pictate pe pereți, chipurile unor domni; urme sau mărturii nu știu să se fi
păstrat. Iar de pe manuscrise nu putem culege serii convingătoare – portretul din
Tetraevanghelul de la Humor (asupra căruia revin imediat) e mai degrabă o excepție.
Pentru asemenea serii de portrete trebuie să mergem în Muntenia lui Matei Basarab și
Constantin Brâncoveanu.
În aceeași categorie, de mesaje sau manifeste vizuale, cred că trebuie așezate și
portretele pictate pe documente, urmând un obicei care vine tocmai din tradițiile
cancelariei imperiale bizantine. În cazul Moldovei, s-au identificat până acum trei
asemenea portrete, două înfățișându-l pe Miron vodă Barnovschi, în documente din
1627, pentru Mănăstirea Barnovschi din Iași, și unul înfățișându-l pe Ștefăniță vodă
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Lupu, într-un document din 1660, pentru Mănăstirea Golia 5. Semnificația acestui gen
de portrete votive nu a fost suficient cercetată sub unghiul care ne interesează aici.
Și pentru că suntem la acest capitol, al tablourilor votive și al semnificațiilor lor,
al mesajelor pe care ele le pot transmite, aș vrea să exemplific cu două cazuri. Cel
dintâi nu are nevoie de multe comentarii: tabloul votiv de la Dobrovăț, în care cei trei
domni sunt înfățișați aproape identic și fără nici o femeie alături de ei sau printre ei.
Mesajul mi se pare a fi clar: ideea dinastică, prin care se legitimează toți cei
reprezentați acolo. Al doilea caz îl constituie un tablou votiv care nu mai există, ci ne
este cunoscut doar după còpii care și acelea s-au pierdut, după ce au fost reproduse
într-o revistă. Tabloul de la Sf. Nicolae Domnesc din Iași înfățișa, înaintea restaurării
lui Lecomte de Nouÿ, pe Ștefan cel Mare cu familia sa. Însă, în chip ciudat, deși
biserica a fost construită în 1491-1492, alături de domn se afla nu soția din acei ani,
Maria Voichița, ci Evdochia (care murise cu un sfert de secol înainte, la 1467!) și nu
toți copiii, ci doar fiul Bogdan. Pentru explicarea acestei nepotriviri, istoricii au făcut
tot felul de presupuneri (ca și în cazul Dobrovățului). Eu cred – și am mai afirmat
această credință 6 – că înțelesul acestei nepotriveli se dezleagă dacă luăm în considerare
pe de o parte explicațiile puse în dreptul personajelor principale – Ștefan este
„samoderjeț” (de sine stăpânitor, autocrator), Evdochia este „sestra Semena țarja” (sora
împăratului Semen) –, iar pe de altă parte, timpul când a fost pictat acel tablou. Trebuie
să nu se uite că în biserica desfăcută de restauratorul francez nu se mai afla tabloul
votiv din vremea lui Ștefan cel Mare, ci acela pictat după îndrumările unui restaurator
mai vechi: mitropolitul Dosoftei. Împrejurările în care acest cărturar și om politic a
întreprins repictarea bisericii încoronărilor domnești explică alegerea Evdochiei pentru
a-l însoți pe Ștefan. Suntem în răstimpul celor aproape două decenii dintre armistițiul
de la Andrușovo (30 ianuarie 1667) și „pacea veșnică” din 6 mai 1686. În urma
războiului ruso-polon, Ucraina răsăriteană cu Kievul au intrat în stăpânirea Rusiei.
Prevăzător, Dosoftei a ținut să afirme, fără cuvinte (visibile parlare !) o veche legătură
a Moldovei cu „împărații” de la Kiev. Și, firește, alături de sora unui împărat nu putea
sta decât un autocrat 7.

5
Cf. Marina Ileana Sabados, Un document cu portretul voievodului Miron Barnovschi și câteva
observații privind arta miniaturii în actele emise de cancelaria moldovenească în prima
jumătate a secolului XVII, în AIIAI, 1986, 1, p. 255–262 (o versiune scurtă a acestui studiu a
fost publicată în SCIA, Artă plastică, 29, 1982, p. 55–57); Petronel Zahariuc, Florin Marinescu,
O manifestare a moștenirii bizantine în diplomatica medievală moldovenească și câteva note
despre biserica Mănăstirii Golia, în SMIM, XXIII, 2005, p. 79–100 (reluat în De potestate.
Semne și expresii ale puterii în Evul Mediu românesc, Editura Universității „Alexandru Ioan
Cuza”, Iași, 2006, p. 591–612).
6
Ștefan S. Gorovei, Titlurile lui Ștefan cel Mare. Tradiție diplomatică și vocabular politic, în
SMIM, XXIII, 2005, p. 64–69.
7
Asemenea măsuri de precauție în raport cu puterea Moscovei nu sunt unice în istoria veche a
Moldovei. Solia lui Gheorghe vodă Ștefan la Moscova, soldată cu tratatul din mai 1656, a
trebuit să aibă în vedere apărarea autonomiei Bisericii Moldovei în fața atotputerniciei și
brutalității patriarhului Nikon (1652–1658); acesta este, cred, momentul când se încropește
cercetarea despre statutul Mitropoliei Moldovei, prin cercetările lui Nicolae grămăticul
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În secțiunea signa auctoritatis, s-a discutat despre semnătura în monogramă,
anunțată cu formula „ut haec nostrae donationis ac cessionis auctoritas maiorem in
posterum roborem obtineat, manus nostrae monogrammate augustaliter insignatam”.
Semnătura monogramatică 8 a domnilor munteni poate fi văzută în această lumină, dar
domnii moldoveni cei vechi nu semnau în nici un chip (iar când vor face acest lucru,
nu vor apela la monograme). Ei introduc modelul apusean al coroborației, anunțând
scrierea și atârnarea peceții: „pentru mai mare putere și întărire a tuturor celor mai sus
scrise, am poruncit credinciosului nostru pan, Tăutul logofăt, să scrie și să atârne
pecetea noastră la această carte a noastră” 9. Documentul începe și se isprăvește cu
același apel la cuvinte (scrise, citite, auzite/ascultate) și la imagini (actul în sine și
pecetea).
Capitolul peceți nu se va putea închide fără o discuție, cât de mică, despre
culoarea cerii. S-a atras deja atenția supra faptului că unii mari dregători, îndeaproape
înrudiți cu familia domnească, foloseau ceara verde. Este ea un semnal pentru a atrage
atenția asupra statutului pe care îl avea pecetluitorul ?! Iar discuția despre culori ne va
purta, fără nici o îndoială, spre veșminte, întrucât s-a încercat să se garanteze folosirea
anumitor culori numai într-un anumit segment social. Cu alte cuvinte, să se împiedice
(prin așa-zisele „legi somptuare”) deturnarea mesajului non-verbal pe care veșmintele
îl comunicau despre purtătorii lor. Mai pe șleau, să se împiedice uzurparea prin poftele
parveniților 10. (Dezvoltarea ulterioară a istoriei n-a mai putut ține seama de asemenea
opreliști…). Probabil în capitolul signa auctoritatis vor avea un loc și veșmintele.
Fiind vorba de un alt timp față de cel al lumii carolingiene, la noi intră în
discuție, în acest „dosar”, și stemele. Nu voi spune nimic nou afirmând că heraldica
poate fi privită și ca un mijloc de comunicare, fiind purtătoare de mesaje non-verbale 11.
Dar, sculptată în piatră și „afișată” pe construcțiile princiare, stema țării era însoțită, de
regulă, și de o inscripție, așezată împrejurul ei, alături sau sub ea 12; dată fiind înălțimea
(Milescu). Și mai târziu, așa-zisul tratat de la Luck, din aprilie 1711, va conține prevederi foarte
clare cu privire la autonomia moldovenească în raport cu Rusia.
8
Sau „subscriere neautografă”: Damian P. Bogdan, Diplomatica slavo-română, cit. (supra, nota
4), p. 133–134.
9
Din documentul datat 18 martie 1495 – DRH, A, III (1487–154), volum întocmit de C.
Cihodaru, I. Caproșu și N. Ciocan, Editura Academiei, București, 1980, p. 351, nr. 192.
10
V., în acest sens, Maria Magdalena Székely, Culori, veșminte și interdicții în vremea lui
Constantin vodă Brâncoveanu, în Povestiri întretăiate. Istoria în cheie minoră, coordonator
Ovidiu Cristea, Editura „Cetatea de Scaun”, Târgoviște, 2016, p. 35–52.
11
Cf. Georges Mounin, Introduction à la sémiologie, Les Éditions de Minuit, Paris, 1970, p.
103–115 (Le blason); idem, Héraldique et sémiologie, în „La Linguistique”, 22, 1986, 1, p. 47–
56.
12
Nu poate să încapă îndoială că toate cetățile, ca și fortificațiile mănăstirilor, au fost dotate cu
asemenea pisanii cu steme. S-au păstrat, din păcate, doar fragmentar și inegal. În ceea ce
privește cetatea de la Suceava, există informații că ea avea și alte pisanii cu stemă, în afara
acelora două din 1477 și 1492, ajunse până la noi într-o stare care a îngăduit, totuși,
reconstituirea și valorificarea lor (cf. Ștefan S. Gorovei, Heraldică dinastică. Ștefan cel Mare și
stemele sale, în AP, XII, 2016, 1, p. 307–338). Astfel, episcopul catolic de Sofia, Bakšić, scria
în 1641 despre cetatea de la Suceava că „deasupra porții are săpat un cap de bour, care este

https://biblioteca-digitala.ro

la care erau montate aceste pisanii (de dimensiuni considerabile), textul nu putea fi
citit, dar capul de bour era perfect vizibil – și chiar într-o formulă impunătoare, dacă
ținem seama de faptul (mai puțin știut) că pisaniile acestea erau pictate: literele și
stema erau de aur 13, pe fond albastru 14 (poate și roșu). Din nou sunt îngemănate
cuvântul și imaginea și din nou imaginea este cea care prevalează.
În acest context, regândind semnificația pisaniilor domnești puse zidurile
bisericilor și ale cetăților, nu pot să nu mă întorc la întrebarea: cui erau ele destinate ?
Cine era adresantul menit să le citească pentru a afla, în ele, cuvintele Puterii ?!
Întrebarea este valabilă și cu privire la unele dintre magnificele mesaje vizuale, precum
portretul din Tetraevanghelul de la Humor (1473), stema turnată în bronz pe clopotul
de la Mănăstirea Bistrița (1494) sau aceea pictată în culori pe o filă de pergament din
Tetraevanghelul destinat Mănăstirii Zographou (1502). Toate acestea sunt indiscutabile
manifeste de putere. Dar cine avea acces la ele ?! Portretul din 1473 și stema din 1502
rămâneau în paginile manuscriselor, văzute doar de slujitorii altarelor – și aceștia,
probabil, doar la zile mari. Iar stema de pe clopot o zărea, poate, doar acela a cărui
ascultare era tocmai tragerea clopotelor !
stema țării; dedesubt sunt inscripții slavone ale diferiților principi” – Călători străini despre
Țările Române, V, volum îngrijit de Maria Holban (redactor responsabil), M. M. AlexandrescuDersca Bulgaru <și> Paul Cernovodeanu, Editura Științifică, București, 1973, p. 238. În De
neamul moldovenilor, Miron Costin spune că pe turnul de sud al cetății „scrie sus că este tocmit
de Irimie vodă și la porta cetății vei afla numele lui Despot vodă, care slove pe lângă bour le-am
cetit eu sângur” (Miron Costin, Opere, ediție critică cu un studiu introductiv, note, comentarii,
variante, indice și glosar de P. P. Panaitescu, Editura de Stat pentru Literatură și Artă,
București, 1958, p. 265). Și Dimitrie Cantemir a menționat inscripții văzute la cetate: „Singură
Suceava prezintă în zidurile ei șapte turnuri săpate pe o piatră mare deasupra cărora se află o
coroană imperială pe care o susțin doi lei. Apoi la baza turnurilor se vede o bandă de piatră pe
care apar doi pești solzoși, încovoiați cu capetele în jos și cozile în sus, și sub ei capul de bour
care ține între coarne o stea ce are șase raze” (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei,
traducere după originalul latin de Gh. Guțu, introducere de Maria Holban, comentariu istoric de
N. Stoicescu, studiu cartografic de Vintilă Mihăilescu, indice de Ioana Constantinescu, cu o
notă asupra ediției de D. M. Pippidi, Editura Academiei, București, 1973, p. 89). Placa cu șapte
turnuri a fost explicată de N. Iorga ca reprezentând „stema Ardealului impusă de Sigismund
Báthory în zilele «vasalului» său Ștefan Răzvan” (N. Iorga, Note despre vechea Bucovină, în
„Revista Istorică”, I, 1915, 5, p. 86–87).
Dintre pisaniile celorlalte cetăți ale Moldovei medievale, s-au păstrat doar cele de la Cetatea
Albă, regăsite de curând: Andrej Krasnožon, О находке некогда утерянных строительных
плит XV в. Из крепости Белгорода, în „Tyragetia”, s.n., VII (XXII), 2013, 2, p. 81–88; idem,
Эпиграфические памятники XV в. из Белгородской крепости, în „Stratum plus”, 6, 2013, p.
177–212. În ceea ce privește unele dintre concluziile autorului, v. Ștefan S. Gorovei, Heraldică
dinastică. Ștefan cel Mare și stemele sale, cit., p. 321–322.
13
Am adunat mai multe știri în această privință: Ștefan S. Gorovei, Un monument epigrafic și
heraldic recuperat: pisania cu stemă de la Putna (1481), în AP, VIII, 2012, 2, p. 159–160 (cu
notele aferente).
14
Cum se vede din însemnările lui George D. Florescu cu privire la pisania din 14 septembrie
1492 de la Cetatea Sucevei: Ștefan S. Gorovei, Izvoarele istoriei, istoria izvoarelor. Pisania cu
stemă (1492) de la Cetatea Sucevei, în AP, IV, 2008, 2, p. 79.
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De fapt, această chestiune a adresantului trebuie pusă și atunci când discutăm
despre tablourile votive: cât de larg era publicul care ajungea să stea în fața lor în
bisericile mănăstirilor, în bisericile curților domnești sau în capelele familiale care
erau, de fapt, bisericile boierești ?! Desigur, restrângerea chiar și severă a cercului
virtualilor adresanți nu afectează caracterul de mesaje ale Puterii pe care l-au avut (îl
au încă) toate aceste reprezentări.
Închei evocând un caz tragic, dar foarte evocator.
Un secol după căderea Mangopului în 1475, solul polon Marcin Broniowski
vedea acolo, pe pereții marii catedrale ruinate, chipurile principilor și ale strămoșilor
lor, împărați și împărătese din stirpea Paleologilor și a Comnenilor din Trapezunt: „In
templis illis Graecis in parietibus effigies & habitus exornati Imperatorum &
Imperatricum earum, ex quorum sanguine eas ortas & prognatas fuisse apparent” 15.
Puterea acestor „duci greci” de Gothia (din neamul cărora Ștefan cel Mare își alesese
soția în 1472) dispăruse demult, dar mesajul ei vizual – imago auctoritatis –
supraviețuise. Când și acesta s-a șters, au ieșit la iveală marile pisanii cu steme și
monograme – signum auctoritatis și nomen auctoritatis – cu care principii aceia (cei
mai mulți cu nume pierdute sau neînțelese) au transmis mesajul lor prin cuvinte și
semne. În chipul acesta, chiar și zdrobită de una mai mare, Puterea lor ne vorbește
încă și azi.
Abrevieri
AIIAI
AP
DIR
DRH
SCIA
SMIM
SEER
ZRVI

= Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol”
= Analele Putnei
= Documente privind istoria României
= Documenta Romaniae Historica
= Studii și Cercetări de Istoria Artei
= Studii și Materiale de Istorie Medie
= The Slavonic and East European Review
= Zbornik Radova Vizantološkog Instituta

15
Martini Broniovii, de Biezdzfedea, bis in Tartariam nomine Stephani primi Poloniae regis
legati, Tartariæ Descriptio…, Coloniae Agrippinæ, In Officina Birckmannica, sumptibus
Arnoldi Mylij, Anno MDXCV, p. 8. V. și Maria Magdalena Székely, Ștefan S. Gorovei, Maria
Asanina Paleologhina. O prințesă bizantină pe tronul Moldovei, carte tipărită cu
binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Sfânta
Mănăstire Putna & Editura „Mușatinii”, 2006, p. 211–212.
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Documente privitoare la istoria Târgului Neamț
și a mănăstirilor din jur (secolele XVII-XVIII)
Costin CLIT
Documents Regarding the History of Targu Neamt and the Surrounding
Monasteries
Abstract
These documents, most of them unpublished, provide information about the
church life in Târgu Neamț and surroundings, the abbots of the monasteries, sales of
gypsies between monasteries, the priests from the church dedicated to Saint Demetrius,
the sas church, the local authorities of the time – ”soltuzi”, ”pargari”, fires, sales of real
estate to the hierarchs of that time or monasteries, ethnic diversity, ownership of the
Neamț monastery on the hearth of the fair, distribution of houses in exchange for
payment of ”bezmen”, sales and purchases of houses, cellars, porches.
Keywords: Târgu Neamț, monasteries, princely church, deeds of donation, sale
and purchase, princely books, metropolitan, bishop, abbots, priests, târgoveți, ethnic
diversity.

Documentele de față, cele mai multe inedite, oferă informații despre viața
bisericească din Târgu Neamț și împrejurimi, egumenii mănăstirilor, vânzări de
țigani între mănăstiri, preoții de la biserica domnească cu hramul Sfântul
Dimitrie, biserica „săsească”, autoritățile locale ale vremii – șoltuzi, pârgari –,
incendii, vânzări de imobile către ierarhii timpului sau mănăstiri, diversitatea
etnică, proprietatea mănăstirii Neamțului asupra vetrei târgului, distribuirea
locurilor de casă în schimbul plății bezmenului, vânzări și cumpărări de locuri
de casă, pivnițe, prisăci.
O serie de informații le putem culege despre mănăstirea cu hramul Sfântul
Nicolae din Cetatea Neamțului, construită de Vasile Lupu între 1651 și 1652 1.
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale din
Moldova, București, Direcția Patrimoniului Cultural Național. Biblioteca Monumentelor
Istorice din România, 1974, p. 589 (cu bibliografia aferentă); a se vedea și V. A. Urechia,
Biserica din Cetatea Neamțu și documente relative la Vasile Lupu și doamna Ruxanda, în
„Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunei Istorice”, Seria II, tomul XI (1888-1889),
București, Tipografia Carol Göbl, 1890, p. 113-160; Melchisedec Ștefănescu, Notițe istorice și
archeologice adunate de pe la 48 monastiri și biserici antice din Moldova, București,
Tipografia Cărților Bisericești, 1885, p. 26-27; Mihai Gicoveanu, Pisania cu stemă de la
Mănăstirea Secu, în „Buletinul informativ al Simpozionului Național Rolul Mănăstirii Secu în
viața religioasă a Țării Moldovei”, V, Piatra Neamț, Editura Doamnei, 2019, p. 45-49.
1
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Ionichie călugărul și Onofrei Feteon, cu nepotul său Dorotheiu, vând 12
februarie 1659 mănăstirii Secu moșia lor din gura Izvorului Măgurii, loc de
patru fălci, cu 4 galbeni, bani și pentru pomenire, actul fiind întărit și de
prezența martorilor: Hrizea șoltuzul de Neamț cu cei 12 pârgari, Hanos vătavul
de pușcari, „Neculai, egumenul de Cetate” (mănăstirea cu hramul Sfântul
Nicolae), preotul Ioan, Vasilie, vornicul de Oprișeni, Pătrașco, vornicul de
Brătuleți și alții 2.
Eftimie Bordea și soția sa Agafia, vând la 13 aprilie 1661 lui Ioan,
egumenul mănăstirii de la Cetate, o casă în Târgu Neamț, pe care o cumpărase
de la Platon, fost „pușcar”, situată „din gios de beserica cea domnească unde
este hramul lui S(fe)ti Dimitrie, casa cu pivniță și cu loc de dughene, și cu
pământuri în țarină”, cu prețul de 12 lei bătuți. Sunt prezenți la vânzare:
pârcălabul Iftimie Boțu, egumenii Teofil/Tofiul (?) (Neamț), Paisie (Secu),
Dosoftei (Agapia), preoții Ion și Gheorghie, Hanos, vătavul de pușcari,
Dumitru, șoltuzul târgului, Hrizea și alții 3. Pe Ioan, egumenul „de Cetate” îl
întâlnim ca martor și la 13 iunie 1661, cu prilejul mărturiei dată de Dumitru
șoltuzul din Târgu Neamț, Arpentie pârgarul cel mare, Păntelei Căldărușe și alți
pârgari și târgoveți, rămași în târg atunci când au fugit locuitorii, cărora le-au
plătit dările la domnie, rugându-se în schimb de Sava mitropolitul Moldovei
(1659/1660-5 ianuarie 1664) și i-au vândut o casă cu pomăt și cu jirebie în
țarină lui Grigorie a lui Marcu, birnic, cu 20 de lei bătuți 4. Eustratie Dabija
voievod întărește la 12 februarie 1662 lui Sava mitropolitul Sucevii, stăpânirea
peste o casă cu livadă, din Târgu Neamț, a lui Gligorie Marcu, cumpărată de la
Dumitru șoltuzul, Arpentie mare pârgar și alții, cu 20 de lei bătuți. Zapisul de
mărturie îi atestă pe Euthimie Boțul portar și pârcălab de Neamț, egumenii Ioan
de la Cetate, Paisie de la Secu, Theofil de la Neamț, Ghedeon de la Hangul,
preoții Gheorghe și Ioan de la Neamț, Hanos, vătavul de pușcari, Dumitru
șoltuzul, pârgarii și diferiți târgoveți 5.
Eustratie Dabija voievod întărește la 10 mai 1663 lui Sava, mitropolitul
Sucevei, stăpânirea peste un loc de prisacă cu pomet și cu toplița de lângă
pometul numit Pomii Ozanei, de la Neamț, cumpărat de la Eftimie Boțul,
pârcălab, cu 20 de lei bătuți, bani gata, după zapisul făcut înaintea lui Nacul
stolnic, Toader Ungureanul, pârcălabul de Bacău, Misail, dichiul de la
Costin Clit, Documente privitoare la istoria mănăstirii Secu din a doua jumătate a secolului al
al XVII-lea (I), în „Prutul”, Revistă de cultură, Huși, Serie nouă, Anul VII (XVI), nr. 1 (59),, p.
152-153, nr. 12.
3
Ibidem, p. 163-164, nr. 25.
4
Arhivele Naționale Iași, fond Mănăstirea Neamț, LIII/9; N. Iorga, Studii și documente cu
privire la istoria românilor, VII, Cărți domnești, zapise și răvașe, București, Stabilimentul
grafic I.V. Socecu, 1904, p. 374-375, nr. 4; CDM, III, p. 160, nr. 688.
5
Idem, LIII/10.
2
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mitropolie, Gheorghiaș, egumenul de la Mănăstirea Secul, egumenul de la
Cetatea Neamț și Todosie Dubău, fost pârcălab 6. Gheorghe Duca voievod
poruncește la 29 aprilie 1680 pârcălabilor de Neamț să cerceteze jalba
egumenului de la mănăstirea din Cetatea Neamțului îndreptată împotriva lui Ion
Bordei pentru o „o cas(ă) șindilită” de lângă acesta ce a căzut pradă unui
incendiu 7.
Tot în Neamț primește danie și episcopul Pahomie al Romanului (17071713) în 6 februarie 1713 de la Vasile și Maria Botezatul, „ocină și moșie ce am
în târgu în Niamțu, locuri de cas(ă), și pomeți, și loc de vii, și loc de țarină și de
fânațe, și locuri de prisăci, unde să vor afla, care sintu de la moșii și părinții
noștri, și cumpărături”. Zapisul amintit îi atestă pe preotul Constantin din
Roman, Solomon Brăescul biv vel medelnicer, Ștefan Căpotici biv postelnic,
pârcălabul de Roman, preotul Andonie, probabil tot din Roman, făcându-se
referire și la „alți preuți și diiaconi”, dar și pe Vasilie Sima, șoltuzul de Târgu
Neamț, Pătrașco sin Ilie Sasul sau biserica săsească 8.
Toader, fiul preotului Gheorghie, probabil a celui atestat la 13 aprilie
1661 sau 12 februarie 1662, cu soția Sofiana, vând la 22 martie 1666
egumenului Ioan de la mănăstirea Secu partea sa de ocină din Târgu Neamț,
dintre martori amintim pe Hanos vătavul de pușcari, Simion pușcarul și alții 9,
iar la aceeași dată preotul Gheorghie și preuteasa Tudura îi dau fiului lor
Gheorghie „un loc de prisacă cu cas(ă) și cu pomăt ce iaste în capul Târgului
din gios la izvoară”. Preotul Gheorghi avea și alți fii și nepoți 10.
Nicolae Mavrocordat voievod scutește la 11 martie 1710 pe slujitorii
bisericii domnești Sfântul Dimitrie din Târgu Neamț – preotul Ștefan, un
diacon, țârcovnicul – de dajdea împărătească și vlădicească, de gorștina de oi,
deseatina de stupi, dijmă, „pâne”, cai de olac, podvoade, pe doi poslușnici de
toate dările și angăriile, dreptul preotului de a lua vama din ziua târgului de la
negustori, mesercii și alți oameni ce vin cu bucate în târg și de la cei ce trec în
Țara Ungurească 11.
Preotul Ion din Târgu Neamț participă la 22 iunie 1742 la identificarea
locului de prisacă a lui Toader, fiul lui Ion Bere, alături de Postolachie Sasul,
fiul lui Martin și Ursu Stenghe vătămanul de arături 12.
Domnul Matei Ghica, după modelul și tradiția înaintașilor săi, „feiricitul
întru pomenire răpoosat părintele domnii méle măriia sa Grigorie (voie)vod și
Costin Clit, op. cit., p. 165, nr. 26.
Arhivele Naționale Iași, fond Mănăstirea Neamț, LIII/17
8
Idem, LIII/18.
9
Costin Clit, op. cit., p. 180, nr. 37.
10
Arhivele Naționale Iași, fond Mănăstirea Neamț, LIII/13.
11
Idem, colecția Documente, 794/16.
12
Idem, fond Mănăstirea Neamț, LIII/23.
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de la alți luminați domni”, reînnoiește la 28 august 1753 scutirea de birul
vistieriei a doi preoți, doi diaconi și doi țârcovnici de la biserica domnească din
Târgu Neamț, cu obligația de „a păzi biserica și în toate zile(le) să cânte
dumnezeiasca liturghie priste tot anul nelipsit, ca prin ruga lor să-ș(i) înto(a)rcă
Dumnezău mila spre această țară păzită de Dumnezău, și pentru (i)ertare(a)
păcatelor părinților noștri, și pentru pacinică domniia și sănătate(a) noastră”.
Porunca domnească este adresată zlotașilor, celor care strâng „banii școalelor ”
și ploconul vlădicesc 13. La 22 martie 1764 îi întâlnim ca martori pe preoții
Ursul și Ion de la biserica domnească 14.
Valorizăm și alte acte de vânzare a unor proprietăți cum ar fi cele din 10
august 1672, prin care Ion Bordișor și soția sa Sofronia vând lui Gligori Rusul o
casă cu pomet în Târgu Neamț între casa lui Hanos și biserica săsescă cu 8 lei și
un ort, care îi atestă pe Hanos vătavul și Dumitru șoltuzul sau practica
adălmașului („adălmaș o vadră de vin”) 15; din 24 februarie 1676, când Chireana
cu feciorii ei și cu ginerele, Dumitrașcu, vând lui Ion Bordeiu un loc de casă din
Târgu Neamț, cu 3 galbeni (sunt atestați Dumitru șoltuzul, Ion pârgarul,
diaconul Toader, Ilie Sasul și alții) 16.
După ce la 2 septembrie 1751, domnul Constantin Cehan Racoviță
dăruiește mănăstirii Neamțului dijma de pe moșia târgului Neamț, la 2 februarie
1757 îi întărește locul domnesc, cu vatra târgului, livezile, pădurea, vadurile de
mori și câmpurile ce se urmau să se aleagă 17. Egumenul Varlaam de la Neamț
năimește la 1 martie 1764 un loc de casă lui Axintie, fiul lui Simion Pătrașcu,
„din hotarul părintelui vlădicăi” cu obligația plății adetiului - „doă ocă ceară”,
interdicția vânzării sau dănuirii, iar în lipsa lui și a fiilor săi urma să rămână
„casa măn(ă)stiriască” 18, iar la 18 iunie 1764 egumenul cumpără casa lui Ursu
Pătrașco „drept 5 lei pol, cu loc cu tot și cât cuprinde ograda” 19.
Leonte Bomba din Târgu Neamț face schimb la 6 noiembrie 1766 cu
Varlaam, egumenul mănăstirii Neamțului, căruia îi dă un loc de pivniță
împrejmuit și primește un loc de dugheană în fața uliței, cu obligația plății
adetiului „cum or da și alți neguțitori pe dughenile lor” 20. Gheorghe, fiul lui
Ursu Pătrașco, nepotul lui Pătrașco Botezatul (să fie un evreu botezat?) vinde
egumenului Varlaam de la Neamț locul de casă din Târgu Neamț, situat „din
ulița mare spre biserica lui S(v)eti Dimitrie”, cu prețul de 20 de lei pol, loc ce
Idem, colecția Documente, 794/33.
Idem, fond Mănăstirea Neamț, LIII/32.
15
Idem, LIII/14.
16
Idem, LIII/15.
17
Gavril Luca, Târgu Neamț. Monografie, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2008, p. 45.
18
Arhivele Naționale Iași, fond Mănăstirea Neamț, LIII/31.
19
Idem, LIII/33.
20
Idem, LIII/36.
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avea ca vecini pe Dumitrașco Cotruță, socrul lui Leontie, și pe Iosăp jidov.
Locul respectiv a constituit obiectul jalbei date de târgoveți domnului Grigore
Alexandru Ghica în lipsa egumenului plecat la Iași. Domnul hotărăște plate
sumei arătate lui Gheorghe Pătrașco „și să fie locul a sfintii măn(ă)stiri”.
Zapisul atestă pe Gavril biv șoltuz, preotul Lupul din Târgu Neamț, preotul Ion
de la biserica domnească și alții 21.
Documentele reflectă și diversele danii către lăcașele monahale din ținutul
Neamțului sau alte informații. Astfel, în 1680 frații Petrea și Ionașco din satul
Necorești își iau angajamentul cu prilejul sosirii monahului Ghenadie de la
mănăstirea Neamțului să dea anual câte 50 de vedre de vin în schimbul trecerii
lor și a soțiilor „la sv(â)ntul pomealnicul cel mare” 22. Mănăstirea Neamțului
deține diverse imobile în Târgu Neamț. Iosif „jid(ov) din târgul Niamțului”
primește la 22 martie 1764 de la egumenul Varlaam loc de casă, adetiul fixat
este de două ocă de ceară „iar nefiind ceara, să aibă a înplini de la mine câte
cinci orți pe ocă, și șesi ani să mi s(e) ție în samă la chirie dughenii pentru
douăsprezăci lei ce am fostu dat lui Gavril sin Pătrașcu pe acel loc de dughiană,
dând eu banii cu greșală lui Gavril Pătrașcu, că fiind locul a sfintii măn(ăsti)ri(i)
Niamțului mi-a fost vândut el pen neștiința egum(e)nului” 23.
Efrosina, stareța Mănăstirii Gârcina și călugărițele Teodora, Teodoria și
Măgdălina vând la 26 octombrie 1694 mănăstirii Neamț, în urma tocmelii cu
egumenul Ioan III (1691-1702) pe țiganul Ursul, cu 60 de lei, bani ce-i aveau de
dat mănăstirii pentru că le-a ținut 100 de oi, timp de doi ani, ele fiind
bejenărițe 24.
Domnul Mihai Racoviță volnicește la 10 iulie 1721 pe egumenul
mănăstirii Neamțului să „risipească” casele celor așezați fără știrea sa pe
moșiile din proprietate, și totodată „nici bucate nime să nu pue pe moșiile
măn(ă)stirii, stupi sau mascuri sau vaci sau iapi sau oi sau hie ce fél de bucate
să nu hie volnic, neîntrebat și făr(ă) pozvoleniia egumănu(lui) să nu pui nici la
cănpu, nici la păduri, făr(ă) cât cui ar trebui să pue bucate pe moșiia
măn(ă)stirii, întâi să s(e) tocmasc(ă) cu egumănul apoi să pue bucate pe locul
măn(ă)stiresc. Nici bălți de péști pe unde ar hi, nime să nu intré să vânédză
péșteli, iar carii n-ar înțălége ce bucate s-ar afla pe moșiia mănăstiri(i) pus(e)
făr(ă) știrea egumănului, să hie volnic egumănul să ia acéli bucate
mănăstirești” 25.
Idem, LIII/37.
Idem, colecția Documente, 794/7.
23
Idem, fond Mănăstirea Neamț, LIII/32; N. Iorga, Studii și documente, VII, p. 376-377, nr. 13;
Izvoare și mărturii referitoare la evreii din România, București, Editura Hasefer, volumul II,
partea 2, întocmit de L. Benjamin, M. Spielmann, S. Stanciu, p. 50-51, nr. 44.
24
Idem, CXVI/1.
25
Idem, LIII/19.
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Egumenul de la mănăstirea Secu va fi volnicit de Grigore Ghica voievod
la 31 martie 1738 să-și oprească moșia Buliga, de la ținutul Neamțului, dată de
Platon, ginerele lui Patrichie 26. Dania Catrinei / Ecaterinei, nepoata
mitropolitului Varlaam, este amintită în cartea de volnicie din 16 iunie 1740 a
domnului Grigore Ghica dată egumenului Nicodim pentru „a scoate pi niști
oamini ci zâs(e) că șid pi o moșiia a mănăstirei Săcului, ci să află lângă târgul
Niamțului” 27. Nicodim se jăluește domnului la 25 martie 1742 de pricinile de
gâlceavă provocate de târgoveții din Târgu Neamț asupra locurilor de prisăci
„din hotarul tărgului Niamțul, cumpărături și danii de câț(i)va ani”, anume
Buliga, cu lazuri și pomăt, Ozana, Croncu lângă Blebe. Jalba este urmată de
porunca favorabilă a domnului Constantin Mavrocordat prin care volnicește
mănăstirea să le stăpânească 28. Pe locul de prisacă de la Buliga se găseu stabiliți
„niște oameni ce le dzic Humuliaștii”, care pentru a nu plăti boierescul
monahilor „dzic că acel loc să fie de hotarul locului g(ospo)d a târgului
Niamțul”. La judecata fixată în fața vel logofătului Sandul Studza „oamenii
aceia n-au fostu de fațe”. Constantin Mavrocrdat, în urma jalbei egumenului
Nicodim, scrie la 15 ianuarie 1743 marelui vornic Iordache Rusăt să-i „chemi
față pe acei Humulești și pe târgoveții de Niamțu și să iai sama” 29. Nicodim
obține cartea domnească din 3 februarie 1743 de la Constantin Mavorcordat
pentru „a ținé și a stăpâni a măn(ă)stirii driaptă ocină și moșie ce-au dzis că au,
anume Buliga, loc de prisac(ă) cu lazuri și cu pomăt și cu alte locuri de prisăci
car(e) sănt tot în hotarul tărgului Niamțul, iarăș cu pământ și cu vad de moară,
și cu poen(i) de fânaț, car(e) sânt danie și cumpărătur(i)” și să perceapa
zeciuiala din pâne, fânaț, prisăci cu stupi, pomet. Locuitorii aveau obligația
executării anuale a celor 12 zile de muncă 30.
Nastasia Chiriceasa dănuiește la 26 iulie 1765 lui Nifon, egumenul
mănăstirii Secu, „o jirebie di loc ce am în târgul Niamțului” ce se învecinează
cu Postolachi și Ursul Pătrașcu, pentru care s-a judecat în fața vornicului Cilibiu
„cu ficiorii bărbatului”. Câștigarea judecății era cunoscută târgoveților, iar
cartea de judecată „au arsu când au arsu casa lui Gavril, ficiorul mieu” 31.
Ridicarea unei mori fără învoirea egumenului este urmată de cartea
domnească acordată de Ioan Mavrocordat egumenului Nicodim de la Secu la 2
iunie 1746 pentru a putea opri lucrarea respectivă „măcară vecinu de ar fi
măn(ă)stirii sau alții să nu-i îngăduiască” 32.
Idem, LIII/20.
Idem, LIII/21.
28
Idem, LIII/22.
29
Idem, LIII/24.
30
Idem, LIII/25.
31
Idem, LIII/35.
32
Idem, LIII/26.
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Moara vândută (jumătate) de Ursu Pătrașcu lui Ibraim/Ibrahim Sacă,
cumnatul lui Mustafa, la 23 februarie 1753, reflectă o oarecare diversitate etnică
în Târgu Neamț: turci, armeni (Coste Arman, târgoveț martor) și evrei („Iacob
jid(ov)i”). Pe zapisul de vânzare este și o însemnare, probabil rezumatul, în
limba ebraică. La tocmala vânzării s-au prilejit preoții Theodor ot Brustur și
Ursachi 33.
Istoricii nemțeni identifică pentru Târgu Neamț pe un Lupu jidovu eronat
la 1637 34 și pe alt Lupu jidovu la 20 decembrie 1685 35. În privința presupusului
document din 15 aprilie 1637 36 credem că scrierea văleatului 7145 este greșită
în loc de 7195 37. Actul de danie al fostului episcop de Huși, Calistru Vartic,
către mănăstirea Neamțului, din 15 aprilie 1687 (7195), este întărit de Misail,
episcopul de Rădăuți, egumenii Hirotei Şoldan (Voroneț), Visarion (Agapia),
Ifrim (Secu), Vărlan (Schit), Serafim (Biserica Albă), Ifrim peavețul, fiind scris
de protopopul Ursu „di pe Poartă”, fiul lui Calistru Vartic 38. Lipsește Lupul
jidovul. Calistru Vartic a păstorit la Huși de la sfârșitul anului 1676 până la
sfârșitul lui 1682, apoi ca locțiitor între 1686 și 1689 39.
Primele informații din secolul al XVIII-lea despre evreii stabiliți în Târgu
Neamț sunt considerate a fi cele din 22 martie 1764 40, însă documentul din 23
februarie 1753 ne oferă o altă perspectivă.
Ieromonahul Naftanail Șeptelici, starețul Pocrovului, vinde lui
Ibriian/Ibraim/Ibrahim Saca moara cumpărată de la „Iacob jidovul”. Dintre
martorii de la întocmirea zapisului amintim pe șoltuzul Ion Bran, pe doi evrei,

Idem, LIII/27.
Emanuel Bălan, Evreii din Târgu Neamț. Istoria unei comunități, București, Editura Hasefer,
2019, p. 20; după Melchisedec Ștefănescu, Chronica Romanului și a Episcopiei de Roman,
București, vol. 2, p. 230-236.
35
Emanuel Bălan, op. cit., p. 21; după Evreii din România în texte istoriografice. Antologie,
București, Editura Hasefer, 2004, p. 213; Documentul este publicat și de Melchisedec
Ștefănescu, Chronica Romanului și a Episcopiei de Roman,vol. 2, p. 235-236.
36
Arhivele Naționale Iași, Mănăstirea Neamț, LXXXVII/12; Melchisedec Ștefănescu, Apendice
lu Chronica Romanului, II|, p. 228-229; N. Iorga, Studii și documente, VII, p. 365-366, nr. 3;
CDM. II, p. 253, nr. 1208; Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, XXIV (1637-1638),
volum întocmit de C. Cihodaru și I. Caproșu, p. 63-64, nr. 64.
37
A se vedea și sesizarea făcută de Dionisie Udișteanu, Calistru Vartic epitrop și locțiitor de
mitropolit în timpul refugiului al doilea al mitropolitului Dosoftei al Moldovei, în „Biserica
Ortodoxă Română”, Anul LXXXVII, nr. 3-4, martie-aprilie 1969, p. 424.
38
A se vedea nota 36.
39
Scarlat Porcescu, Episcopia Hușilor. Pagini de istorie, tipărită cu binecuvântarea și sprijinul
Prea Sfințitului Eftimie episcopul Romanului și Hușilor, Editată de Episcopia Romanului și
Hușilor, 1990, p. 61; Virgil Cândea (coordonator), Istoria românilor, vol V, O epocă de înnoiri
în spirit european (1601=1711/1716), București, Editura enciclopedică, 2003,p. 1039.
40
Emanuel Bălan, op. cit., p. 21.
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Herștu și Carp, sau diacul Ion, cel care a scris actul 41. Un Iosif jidov primește la
22 martie 1764 un loc de casă de la egumenul Varlaam al Neamțului 42.
Egumenul mănăstirii Neamțului năimește la 16 martie 1765 lui Iancu jidov
două locuri de casă în Târgu Neamț, având ca vecin un alt evreu, Iosif 43.
Între documentele propuse spre publicare am introdus și pe cele privitoare
la moșia Furceni, primul din 1 august 1757, o poruncă a domnului Scarlat
Ghica către Enachi Costandachi biv vel ban, prin care îi face cunoscută judecata
dintre Neculai Cucoranul jitnicer și Radul, Cozma monah, Savin Moițanul,
presupuși „moșeni în satul Furcenii”. Este menționată o mărturie de judecată
din văleatul 7 252 <1743 septembrie 1-1744 august 1> care îl atestă stăpân în
Furceni pe Vasile Balș, socrul Cucoranului 44. Constantin Moruzi voievod
întărește la 5 februarie 1779 stăpânirea starețului Paisie de la Mănăstirea Secu
asupra moșiei Furceni, ținutul Tecuci, dania monahului Ghenadie Cucoranul 45.
Dănuirea moșiei Furceni este consemnată și în pomelnicul mănăstirii Neamț, în
care sunt trecuți alături de shimonahul Ghenadie Cucoranul și alți membri ai
familiei: monahul Calistru, monahia Casiana, Maria, Costea, Nicolae, Maria,
Sandu, Elena, Ioan și Ana 46. Paisie Velicicovschi a fost egumen al mănăstirii
Secu între 14 octombrie 1775 și 15 august 1779, după care se strămută la
mănăstirea Neamțului, unde va petrece până la sfârșitul vieții 47.
La unele documente, cum ar fi cel din 13 iunie 1661 48, am reprodus și
impresiunile sigilare, importante fiind cele ale mănăstirilor Secu și Sfântul
Nicolae din Cetatea Neamțului, a căror descifrare a fost realizată prof. univ. dr.
Petronel Zahariuc. Legenda sigiliului mănăstirii Secu a fost publicată 49, iar
varianta impresiunii sigilare a mănăstirii Sfântul Nicolae din Cetatea
Neamțului, transcrisă de prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, o publicăm acum.
Problematică pentru noi rămâne legenda în limba slavă a sigiliului orășenilor
Arhivele Naționale Iași, fond Mănăstirea Neamț, LIII/28.
Idem, LIII/32; N. Iorga, Studii și documente, VII, p. 376-377, nr. 13; Izvoare și mărturii
referitoare la evreii din România, București, Editura Hasefer, volumul II, partea 2, întocmit de
L. Benjamin, M. Spielmann, S. Stanciu, p. 50-51, nr. 44.
43
Idem, LIII/34.
44
Idem, colecția Documente, 794/35.
45
Idem, 794/39.
46
Costin Clit, Pomelnicul Mănăstirii Neamț, Iași, Editura PIM, 2020, p. 50.
47
Protosinghel Macarie Ciolan, Mănăstirea Secu, Tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului
Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Locțiitor de Mitropolit al Moldovei și
Sucevei, Iași, Editura Mitropoliei Moldovei și Sucevei, 1987, p. 77; Diacon Ioan Ivan și preot
Scarlat Porcescu, Mănăstirea Neamț, Cu un cuvânt înainte de Înalt Prea Sfințitul Teoctist
Mitropilitul Moldovei și Sucevei, Iași, 1981, p. 287.
48
Arhivele Naționale Iași, fond Mănăstirea Neamț, LIII/9.
49
Petronel Zahariuc, Note de sigilografie eclesiastică moldovenească, în „Herb. Revista română
de heraldică”, I (VI), 1999, nr. 1-2, Iași, Institutul Român de Genealogie și Heraldică „Sever
Zotta”, p. 179.
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din Neamț. Este cunoscută legenda în grafie latină de pe impresiunea în fum a
sigiliului aplicat pe zapisul de vânzare din 25 ianuarie 1599, scris de „popa
Grigore cel domnesc” de la biserica domnească din Neamț, pe care o
reproducem: S. CIVIVM. DE. NIMCZ – S[igillum] civium de Nimcz (Sigiliul
orășenilor din Neamț) 50. Pe zapisul de vânzare din 10 august 1672 regăsim
impresiunea sigilară a sigiliului orășenilor din Neamț alături de cea a vătavului
Hanos 51.
DOCUMENTE
1. 1661 (7169) iunie 13. Târgu Neamț
Adecă eu, Dumitru șoltuzul de trăg de Neamțu și Arpentie prăgariul cel
mare, și alți prăgari toț(i), și din trăgoveț(i) Pănteleiu Căldârușe, și Andreian
ficioriul Avrâmâscului, și Fealtin Agiurgei, și Ion Curâlariul, și Hrizea, scriem
și mârturisim, și dâm știre cu cest zapis al nostru, cum s-au tâmplat de-au fugit
toț(i) alți oameni din trăgu din Neamțu, numai ce-am rămasnoi căț(i) mai sus
sintem scriș(i), și dârile câte sint de la domnie, toate le-am dat deplin, și pentru
cei fugiț(i), până am dat tot ce-am avut, numai ce-am rămas cu sufletel(e). De
altî n-am mai avut de ce ne apuca, ce vădzind bucatel(e) noastre perind pentru
cei fugiț(i), și cisla, nu ne putem lepăda, tâmplându-se a veni părintel(e)
mitropolitul Sava arhiepis(co)pul Țărăi Moldovei la Cetatea Neamțului, cădzutam la svințiia sa de ni-am rugat să cumpere o casî a (u)nui birnic anume
Grigorie a lui Marco, căci acest om când au fugit, încî au dzis să-i vindem casa,
că altî n-are ce mai da. Deci svinția sa părintel(e) mitropolitul au priimit și o au
cumpârat, iar noi i-am vândut svinției sale casa lui Gligorie a lui Marco, și cu
pomât, și cu tot locul din trăg din Neamțu, și cu jireabii în țarinâ, drept
douădzeci de lei bătuț(i), ca să plătim rămășițele acelui om, c-au avut râmășițe
dzeace galbeni, și, ce va mai râmănea la noi vom plăti alte nevoi.
Iar svințiia sa părintele Sava mitropolitul de Suceav(a) ne-au dat nouă
acei bani toț(i) căți mai sus scriem douădzeci de eli bătuț(i), în măna naostră
tuturor căț(i) mai sus sintem scriș(i) anume Dumitru șoltuzul, și Arpentie
părgariu mare, și altor părgar(i) tuturor, și a trăgoveț(i) Pănteleiu Căldărușe, și
Andrian snă Avrămescul, și Fealtin Agiurgei, și Ion Curelariul și Hrizea. Și s-au
tâmplat atunci într-aceasta tocmalî și dumnealui Toderașco Iordache postelnic,
și Iftimie Boțul portar și părcălab de Neamțu, și au fostu egumeni, Ioan
egumenul de Cetate, Paisie egumenul de Săcul, și T(e)ofil egumenul de
Neamțu, și Ghidion egumenul de Hangu, și popa Gheorghie cel domnescu de
Ștefan S. Gorovei, „Am pus pecetea orașului”, în „Magazin istoric”, Anul XII, nr. 2 (131),
februarie 1978, p. 35.
51
Arhivele Naționale Iași, fond Mănăstirea Neamț, LIII/14.
50
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trăgul nostru din Neamțu, și popa Ion tij, și Hanos vătavul de pușcari, și mulți
oameni buni și bâtrăni și alții. Și pentru mai mar(e) credințî pus-am și peceatea
orașului într-acestu zapis al nostru, iar boiarii ș-au pus iscăliturile, i-ar egumenii
pecețile, iar preuții cei domnești deagetel(e).
Toe pi[em. I in nicto wt plemenici Grigorievi da s<é>
neumi[aet. I daem uznanïe.
<Aceasta scriem. Și altul nimeni din rudele lui Grigore să nu se amestece.
Și dăm știre>1.
Pis u grad Neme]<0>sc0ii, l<1>t<o> =zrÌxø <7169 / 1661>,
m<1>s<é>]a 6n<ye> gÆy <13> dnă.
<Scris în cetatea Neamțului, anul 7169 (1661), luna iunie 13 zile>.
Pekat<0> Ketate Neme]<0>sc0ii. / Pecetea <mănăstirii din> Cetate
Neamțului. <Sigiliul mănăstirii din Cetatea Neamțului, cu legenda în exergă: +
Σïa2 pekat manastira Néméţ<c>oi († Această pecete a mănăstirii Neamțului) >3.
Pekat<0> Săcul./Pecete Săcul. <Sigiliul mănăstirii Secu, cu legenda în
exergă: + Pekat S<vé>t<a>go Pr<o>roca Pr1d0t0ké Crestitela Iwanna,
sv<é>té manastir Săcul († Pecetea Sfântului Proroc Înainte Mergătorului și
Botezătorului Ioan, sfânta mănăstire Săcul) >4.
Az, Todera[co b<i>v postelnic, iscal. / Eu, Toderașco fost postelnic,
am iscălit <m. p.>.
Az, Iftimie Bo]<u> <păr>c<ă>lab, iscal. / Eu, Iftimie Boțu pârcălab,
am iscălit <m. p.>.
Popa Gheorghe.
Popa Ion.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/9. Original,
difolio, filigran, trei sigilii mici în fum, două de tip iconografic (Neamț și
Secul); ibidem, XXXVI/17, nr. 14 (rezumat); idem, Manuscrisul nr. 628, f. 553
(regest, fără dată).
EDIȚII: N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor, VII,
Cărți domnești, zapise și răvașe, București, Stabilimentul grafic I.V. Socecu,
1904, p. 374-375, nr. 4 (text prescurtat); CDM, III, p. 160, nr. 688 (rezumat).
_________________________

Transcriere și traducere de prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, căruia îi mulțumim și pe
această cale.
2
Prima literă din cuvânt e grecească.
3
Legenda in exergă a fost transcrisă și tradusă de prof. univ. dr. Petronel Zahariuc.
4
Legenda in exergă a fost transcrisă și tradusă de prof. univ. dr. Petronel Zahariuc; a se
vedea și Petronel Zahariuc, Note de sigilografie eclesiastică moldovenească, în „Herb. Revista
română de heraldică”, I (VI), 1999, nr. 1-2, Iași, Institutul Român de Genealogie și Heraldică
„Sever Zotta”, p. 179.
1
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2. 1662 (7170) februarie 12, Iași
Io Evstratie Dabij(a) v(oie)v(o)d, cu mila lui D(u)mnezeu domnu
pământului Moldaviei. Adică au venit înainte noastră și înainte a tuturor
boerilor noștri a Moldaviei, părintele și rugătoriul nostru Savva arhiepiscop și
mitropolit Sucevei și au arătat înainte noastră un zapesu de mărturie de la
Toderașcu Iordache vel comis, și de la E(u)thimie Boțul portariul și pârcalab
Neamțului, și de la Ioan egumenul din Cetate, și de la Paisie egumenul de la
monastire Secului, și de la Theofil egum(en)ul de la monastire Neamțului, și de
la Ghedeoan egumenul din Hangul, și popa Gheorghi din Neamțu, și de la popa
Ioan tij, și de la Hanus vătavul de pușcași, și de la mulți oameni buni și bătrâni,
așa scriind și mărturisind în zapesul acela precum că au venit înainte lor
Dumitru șoltuzul1 din târgul Neamțului, și Arpentie vel pârgar, și alți pârgari și
târgoveți din târgul acela, anume Pentelie Căldăruș, și Andriian Avremescul, și
Feltin Ioan Giurgiov, și Ioan Remenic, și Hriste, de nimine îndemnați fiind și
nesiliți, ci de a lor bună voință au vândut o casă gata din târgul Neamțului, și
cu livadă, și cu tot locul de prin prejur, care casă au fost a lui Grigori Marco și
cu j(i)rebie în țarină. Aceste le-au vândut părintelui și rugătoriului nostru Savvei
mitropolitul drept doaăzăci de lei bătuți, carii bani au luat acei vânzători și au
plătit tot (...)2 lui Grigori Marco.
Drept acéia și domniia mea deaca am văzut tocmala cea de bună voe a lor
și plata cea deplin, domniia mea încă am am dat și am întărit părintelui și
rugătoriului nostru Savvei arhiepiscopului și mitropolitului Sucevei, cu acea
casă și cu livada, și cu tot locul de prinprejur, ca să-i fie preosfinției sali și de la
domniia mea dreaptă ocină și cumpărătură, și uric, și întăritură, cu tot venitul
nestrămutat niciodată în veci, și altul să nu să amestice.
S-au scris în Iași 7170 fevr(uarie) 12.
Însuși domnul au poruncit.
(L.P.).
Io Eustratie Dabij(a) v(oe)v(o)da.
Euthimie <pisal>.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/10. Traducere;
ibidem. Original, slav, lipit, sigiliu inelar în ceară roșie, căzut; ibidem,
XXXVI/17, nr. 15 (rezumat); idem, Manuscrisul nr. 628, f. 553v.
EDIȚII: CDM, III, p. 174, nr. 763 (rezumat).
_________________________
1
2

Adăugat mai târziu în grafie latină „șoltuzul”.
loc gol.

3. 1666 (7174) martie 22
Adecă eu, popa Gheorghie din târgu din Neamțu și cu preutiasa mea cu
Tudura, scriem și mărturisim cu cest adevărat zapis al nostru, cum am dat
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ficiorului nostru lui Toader un loc de prisacă cu cas(ă) și cu pomăt ce iaste în
capul Târgului din gios la izvoară. Deci de-acmu ca să nu să mai améstece nime
din ficiorii noștri sau din nepoții noștri, pentru căci altor ficiori le-am dat alte
casă cu pomeate, nice Toader să nu să ameastece la părțile altor ficiori, pentru
căci le-am făcut tuturor părți într-un chip. Deci eu popa Gheorghie am iscălit ca
să s(e) criadză în véci.
V<ă> l<1to> =zrÌod <7174 / 1666> m<1>s<2]a> mar<tye> cÆv <22>.
Eu, popa Giorgie, iscal.
<Pe verso-ul filei a doua>: ot Niamțu; 7174/1666 mart(ie) 22; Dania lui
preutu Gheorghie; S-au cetit.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/13. Original, difolio; ibidem,
XXXVI/17 (rezumat).
EDIȚII: CDM, III, p. 288, nr. 1318 (rezumat).

4. 1672 (7180) august 10
+ Adică eu, Ion Bordișor și făméia mea Sofroniia, scriem și mărturisim
cu cestu zapis al nostru cum i-am vândut noi lui Gligorii Rusul o cas(ă) ce-am
avut pentre casa lui Hanos și pentre besearica acea săsască și o am vândut casa
cu pomătul și cu cortea casii ce iaste în țarină, de bună voia no(a)stră, nesiliț(i)
de nime, ca să-i fii lui direaptă moșie. Și în anume ni-au fost ni-au fost negoțul,
și ne-am neguțat dereptu 8 lei și 1 ortu. Și la negoțul nostru au fostu anume
șoltuzul Dumitru, și pârgar(ii) Simion, Făltin, și Mărtin Brânză, și Gheorghiță
cumnatul meu, și Dumitrașcu Cotruță. Ș-am dat adălmaș o vadră de vin ca să naibă nime trăb(ă) să înto(a)rcă casa, ori din ficiorii mii, ori nepoții mii. Și pentru
credința am pus și pecétea orașului să s(e) știe.
+ m<1s>2]<a> av<gust> qÆ <6>.
V<ă> l1t<o> =zrÌp <7180 / 1672>.
Vătavul Hanos.
Az, Gligork1 C<…> biv jic<nikér> părcălab ot Neam].
Eu, șoltuzul Dumitru și cu toți orășeanii Nia(m)țului scriem și mărturism
ce-au cheltuit Gligorii Rusul cu acestu zapis anume ce-au cheltuit au dat
părcălabului 1 leu bătut pentru giudeț ce i-au făcut, și la ficiori 1 pot(ronic) și 1
ocă vin, și târgului 13 costande de băut, și diiacului 2 potronici. D(e) aceasta
scriim să s(e) știe.
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<Pe verso-ul filei a doua>: Az, Gh(e)orghiț(ă) vornic, iscal; Az,
Gh(e)orghiț(ă) vornic, iscal; Sv(e)tie Dumitru; (...)e o cas(ă) pentre casa lui
Hanos și pentre beserica săsas(că); 1672/7180 avgust 10.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/14. Original, difolio, filigran,
două sigilii în fum, unul mijlociu al orașului și unul inelar octogonal; ibidem, XXXVI/17, nr. 19
(rezumat, are august 10 și Ion Bordea).
EDIȚII: N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor, VII, Cărți
domnești, zapise și răvașe, București, Stabilimentul grafic I.V. Socecu, 1904, p. 375, nr. 7
(regest); CDM, III, p. 457, nr. 2183 (rezumat).

5. 1676 (7184) februarie 24
+ Adică eu, Chireana și cu ficiorii mii și gineri-meu, anume Dumitrașcu,
scriem și mărturisim cu cestu zapis al nostru cu(m) am vândut noi un loc de
cas(ă) lui Ion Bordeiu, pentre casa popii lui Ioan și pe lângă locul lui Sanson,
nesilit de nime, ce pentru căci am cădzut la sărăcie și nu l-am putut ținea, și
l-am vândut dereptu trii galben(i). Și la tocmala no(a)stră au fostu anume
șoltuzul Dumitru, și părgar Ion, și popa Ion, și diiacon Toader, și Bordea,
Dumitrașcu, Silion, Ilie Sasul, Vasilie sin Mafteiu, Vasilie sin Sima Macoveiu,
Ion sin călugăr, ca să-i fie lui dereaptă moșii, și lui și ficiorilor lui. Iară cine să
va scula din noi ca să înto(a)rcă să fie afurisit și blăstămat de 300 și 18 de oteți.
Și pentru mai mare credința am pus și pecetea orașului să s(e) știe.
V<ă> l1t<o> =zrÌpd <7184 / 1676> m<1s>2]<a> fev<ruarye> cÆd <24>
dni.
Ș-am dat adălmaș 10 védri mi(e)d.
Az, Necifor diiac sin Condr1, pisal.
<Pe verso>: + Pre un loc de cas(ă) în trăg în Neamță; S-au cetit;
7184/1676 fevr(uarie) 24.
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Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/15. Original, filigran, rupt
puțin la îndoituri, lipit, sigiliu mijlociu al orașului, aplicat în fum; ibidem, XXXVI/17, nr. 20
(rezumat).
EDIȚII: N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor, VII, p. 375, nr. 8
(regest; are februarie 14); CDM, IV, p. 27, nr. 20 (rezumat).

6. <1680>
+ Adec(ă) eu, Petrea din sat den Necorești de sus și iubit fratel(e) meu,
anume Ionașco, mărturisim noi cu ceast(ă) scrisoare a noastră precum au venit
aicia la noi Ghenadie călugărul de la sv(â)nta mănăstir(e) de la Neamțul
înblându cu poslușaniia sv(i)ntei besearici pre la alți creștini buni pentru
vinișorul. Deci deac(ă) au venit la noi, noi încă ne-am plecat la sv(â)nta
mănăstire de să ne scriiți sv(i)nțiil(e) voastre la sv(â)ntul pomealnicul cel mare
pre noi și soțurile noastre, și să dăm unul de noi câte 50 de veadre den an în an,
la amândoi o sută, numai să vă fie a griji vas, iar acmu am dat unul câte
treidzăci de veadre. Deci sâmtu acmu gata și le-am lăsat pre (sam)1a noastră;
deci am scris la sv(i)nțiil(e) voastre aiastă scrisoare de să fie pre mâna
m(o)l(i)tvelor voastre, și cându va veni la vin să s(e) aduc(ă) scriso(a)re la
scrisoare, și ne smerim cu toat(ă) inima și cu fața pân(ă) la veardel(e) pământ
sv(i)nțiilor voastre, de să ne priimiți smeareniia și rugămintea ce ne rugăm
sv(i)nțiilor voastre, iar noi vom avea a vă hi datori a face slujba sv(i)ntei
besearici. Și pentru mai mare credin(ța) ne-(a)m pus și deagetel(e) ca
să-s(e)
știe.
+ Genadie, iscal.
Petrea.
Ionașco.
<Pe verso>: Zapis Petri și a lui Ionașco ot Nicorești pentru o sută vedre de
vin pi an.
Arhivele Naționale Iași, Colecția Documente, 794/7, original.

_________________________
1

rupt

7. 1680 (7188) aprilie 29
+ Iw Duca voevoda, B<o>j<y6> m<i>l<o>sty6, g<os>p<o>dară Zămle
Moldavscoi. Scriem domniia mea la slugili noastre la pârcălabii de Niamțu.
Dămu-v(ă) știre că domniei méle s-au jeluit rugătoriul nostru egumănul de la
sv(â)nta mănăstire de la Cetaatea Niamțului, pre Ion Bordeiu din târgu din
Niamțu, dzicându egumănul cum au ei o cas(ă) șindilită acolo în târgu în
Niamțu lângă casa lui Ion Bordeiu.
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Deci Ion au avut un gunoiu la casa lui și au aprinsu gunoiul și din gunoiul
acela s-au aprinsu o poiată, iarăș a lui Ion, și din poiata aceia s-au (a)prinsu casa
svintii mănăstiri de au arsu de tot. Pentru acesta lucru dac(ă) vii vedea cartea
domniei méli, iar voi să socotiți și să le luați sama foarte pe direptaate de va hi
așia cum s-au jeluit, iar voi să-i dați strânsoare lui Ion ori să-i facă casa la loc
precum au fostu ori să-i plătiască casa cu bani precum vor socoti oameni buni.
Iar de vor avea altă povéste să li dați dzi să vie de fați și precum vii afla mai cu
deriptul cu oameni buni, să le faceți și o mărturie cu credință să avem știre. Toe
pi[em.
+ Saam g<os>p<o>d<i>n\ vel1l.
U @s, l<1to> =zrÌpi <7188 / 1680> ap<rilye> cÆø <29>.
+ Angel <pisal>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Carte d(omnului) Duca voevod; Cartea lui Ion
Bordeiu; S-au cetit; 7188/1680 apr(ilie) 29.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/17. Original, filigran, sigiliu
mijlociu în chinovar; ibidem, XXXVI/17, nr. 22 (mențiune).
EDIȚII: N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor, VII, p. 376, nr. 10
(regest; are greșit: 1679); CDM, IV, p. 123, nr. 483 (rezumat).

8. 1694 (7203) octombrie 26
+ Adecă eu, Efrosina, starița de la sv(â)nta mănăstire de la Gârcina, și
Theodora, și Theodoriia, și Măgdălina, scriem și mărturisiim cu acest adevărat
zapis al nostru, precum ne-am tocmit cu egumenul Ioan și cu tot săborul
Sv(i)ntei Mănăstire a Niamțului, fiind noi bejenărițe și având noi vr(e)o sută de
vite de oi, și neavând pe ce cumpăra nătreț, temându-ne că om p(i)eri și-ntr-alt
chip n-am putut face, ce având noi un țigan și scoțându-l vânzătoriu, fiind
țiganca a némțenilor, și văzând ei scoțând noi țiganul la vânzare, și fiind țiganca
a lor, au socotit că încap ei decât alții streini. Deci am mărsu la egumenul și la
tot săboriul svintei mănăstiri a Niamțului și ne-am tocmit cu dânși(i) într-acesta
chip: având noi acéle puținéle vite de oi 100 de vite, și neavând noi putință
de-ale grijiré fiind noi bejenăriță, am tocmit să ni le ție în 2 a(n)i în cheltuiala
lor de tot ce va trebui, și de iarnă, și de vară, și ni le-au ținut acei 2 a(n)i precum
am grăit. Deci dacă s-au înplut acei 2 a(n)i, ne-am luat sama cheltuiale(i) cât au
cheltuit într-acei 2 a(n)i cu acéle vite, am găsit 60 de lei și-ntr-atâta am vândut
țiganul aceata, anume Ursul, ca să fie rob S(vi)ntei Mănăstire Neamțului în
véci, cu toată sămânța ce va (i)eși dintr-îns(ul). Deci și după urma no(a)stră,
cine va alége în locul nostru Dumn(e)zău ca să n-aibă a trage vr(e)o pâră drept
ce noi n-am vândut țiganul pe bani să-i mâncăm noi sau să-i bem, ce l-am
vândut de-am scos bucatele sv(i)ntei mănăstire. Și la tocnala no(a)stră s-au
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prilejit sv(i)nția sa Veneamin, egumenul de Răchitoasa, și dumnealui sulgériul
Oprișan de Curtești, și dumnealui șătrariul Solomon de Bogești, și dumnealui
Beldiman, ficiorul lui Penten, și Sandul, ficiorul îi Vârlăneasă de Burdusaci, și
Silion de Călimănești, noi toț(i) aceștea ce mai sus sintem scriș(i) ne-am
tâmplat la (a)ceastă tocmală ce mai sus scrie, și pentru credința ne-am și iscălit.
Pentr-acéia și eu Efrosina starița și cu toate călugărițile carel(a) mai sus sintem
scris(e), am pus pecétea sv(i)ntei mănăstire, ca să fie de mare credință.
L<1>t<o> =zsÌg <7203 /1694> oc<tomvrye> cÆq <26>.
Opri[an sulþer.
+ Și eu Beldinman Pintin m-am prelijit tot la ceastă tocmală.
+ Efros(i)na, starița.
Veniamin, egumen ot Răchitoas(a).
Solomon Costachi șatrar, m-am tânplat.
Silion.
Și eu, ereu Toadir, am scris acestu zapis.

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXVI/1. Original, difolio, filigran,
rupt puțin la îndoituri, sigiliu mijlociu, iconografic, în fum.
EDIȚII: CDM, IV, p. 375, nr. 1688 (rezumat).

9. 1710 (7218) martie 11, Iași
Io
Nicolai
Alexandru
voevoda,
B<o>jye6
m<i>l<o>st<y>6,
g<o>sp<o>dară Zemli Moldavscoi.
+ Adecă domniia mea m-am milostivit, și am dat, și am întărit, cu această
carte a domniei meali pré rug(ă)tori noștri, préotul Ștefan, și un diiacon, și un
țircovnic, de la besearica (d)1omniască din târgu din Niamțu, unde iaste hramul
Sfântului și marelui m(u)cen(i)c (Di)mitrie, ca să fie în pace de dajdea
înpărătiască și de dajdea vl(ă)d(i)cească, și de gorștin(ă) de oi, și de deseatin(ă)
de stupi, și de gorștină de mascur(i), după obicei, pe cum sintu și alte besearici
domnești, și să fie în pace de dijmă, de pâine, și de cai de olac, și de podvodzi,
nici bucatéli lor pentru alții să nu li-s(e) trag(ă). Așijdearili și doi poslușnici,
oameni streini făr(ă) de bir și făr(ă) gâlceav(ă) ce vor fi la sfânta besearica de
toate dărili și angheriile să fie în pace, și tu șoltuzé cu toți orășeanii de acolo la
nimic cu târgul să nu-i amestecați. Așijdearili să aibă a lua preaotul vama mică
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la dzua târgului de la ne(gu)1țitori, și de la mesărcii, și de la oameni ce or vini la
dzua târgului (…)1ce feali de bucate. Așijdear(i) și de la neguțitori(i) ce vor
înbla cu neguțitoriia în ț(a)ra unguriască și de la cari ari vinde acol(o) précum le
scriu uricili și de la alți răpăosați domni ce-au fostu mai-nte de noi. Și voi
părcălabi de la acél ținut, la vama preautului să nu vă amestecați, ce să-și ia
după obicei ca și de alte date, ca să fie de tămâiaée și de lumini la sfânta
besearică, că cini s-ari ispiti a le face val peste carte(a) domniei meali de mare
certari vor fi de la domniia mea. Într-altu chip n-a hi. Aceasta scriem.
U @s, l<1>t<o> =zsÌiy <7218/1710> marti<e> aÆy <11>.
Io Nicolae voevoda.
+ Axinty uricar.

Arhivele Naționale Iași, Colecția Documente, 794/16. Original, rupt, sigiliu mic
octogonal.
EDIȚII: CDM, V, p. 248-249, nr. 925 (rezumat).

_____________________
1

Rupt.

10. 1713 (7221) februarie 6, Roman
+ Adecă eu Vas(i)le B(o)tezatul, ficiorul lui Ma(...)1 (...)1 casilor din
târgu din Niamțu, și cu soțu (mieu Mariia, dăm)1 zapisul nostru la cinstită mâna
sfinț(iei)1 (sale, părintelui)1 Pahomie ep(i)sc(o)pul de Roman, precum eu am
socotit înnaintea morții méle și înpreună cu soțu mieu Mariia am dat a mea
dr(e)aptă ocină și moșie ce am în târgu în Niamțu, locuri de cas(ă), și pomeți, și
loc de vii, și loc de țarină și de fânațe, și locuri de prisăci, unde să vor afla, care
sintu de la moșii și părinții noștri, și cumpărături. Toate părțile noastre le-am
dat danie sfinții sali părintelui, ca s(ă) fie danie sfintei mănăstiri Niamțului, ca
s(ă) ne fie pomană pentru sufletele noastre la sfânta mănăstire. Neavând noi
cuconi am socotit de am dat toate părțile de moșie a noastră câtă să va afla, care
știu toți târgoveții cei bătrâni pe unde iaste moșiia noastră. Pentru aceia ca s(ă)
fie dr(e)aptă ocină și moșie mănăstirii Niamțului în véci. Iar cine s-ar scula din
nepoții mii sau dintr-altă sămenție a noastră ca s(ă) strice a noastră danie să o ia,
unii ca aceia ca s(ă) fie afurisiți, și trecleat, și procleat, și neertați în véci.
Și acestu zapis l-am făcut denaintea duhovnicului nostru preutul
Costantin, și a dumilorsali Solomon Brăescul biv vel medelnicér, Ștefan
Căpotici biv postélnic pârcălabul de Roman, și alți preuți și diiaconi, și oameni
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buni carii mai gios ș-au pus iscăliturili și degetili. Și noi pentru mai mare
credința ni-am pus dégetul să s(e) criază.
U Roman, =zsÌca <7221 / 1713> fevr<uarye> qÆ <6>.
Vas(i)lie Botezat.
Mariia.
(Costan)1tin duhovnic l(ui)1 (Vasi)1li Botezatul.
(…)1zeu m-am tâmplat.
Solomon Brăescul biv vel med<e>l<nikér> părcălab ot Roman,
iscal.
ªefan Căpot<iki> biv post<elnic> părcălab di Roman.
+ Popa Andonie, m-am tă(m)plat.
Alexandra tazlăunița, m-am tănplat.
+ Adecă noi tărgoveți de Niamțu, anum(e) Vas(i)lie Sima șoltuz ..., și
Dumitrașco Cotruță, și Nicolae Țigănaș, și Pătrașco sin Ilie Sasul, și Obrejeia, și
Toader Croitoriul, și Nicolae Diunudzul, și toți târgoveții bătrân(i) și tineri a(m)
ar(ă)tat acest locu de cas(ă) și pomăt, și în țarin(ă), după cum esti obiceiul di au
toati cas(e)le câti 7 delniță, a lui Vas(i)lie Botezatul s-au dat măn(ă)stirii
Neamțului, care locu este pe lângă ulița lângă băs(e)rica cea săsască și pe lângă
Pătrașco sin Ilie Sasul, tot l-am ar(ă)tat cum știm cu sufletele no(a)stre am
ar(ă)tat, și s(ă) aibă părintele a-ș(i) face și deres domnești pe acesti locuri. Și
pentru credință am pus și peceti târgului să fie de mare credință.
<Pe verso-ul filei a doua>: 7221/1714 fevr(uarie) 6 / Zapisul lui Vasile
Botezatul; Zapisul a Niamțului s-au scris.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/18. Original, difolio, lipsă
colțul din dreapta sus, pătat, lipti cu altă hârtie; ibidem, XXXVI/17, nr. 25 (rezumat).
EDIȚII: CDM, V, p. 304, nr. 1142 (rezumat).

_________________________
1

Rupt.

11. 1721 (7229) iulie 10, Iași
+ Iw Mihai Răcovi]<ă> voevoda, B<o>ji<6> m<i>l<ost>i6,
g<os>p<o>dară Zemli Moldavscoi. Dat-am cartea domnii meali rugătoriului
nostru egumănului de la sf(â)nta măn(ă)stiri de la Niamțu să hie volnic cu cartea
domnii meali pentru oameni(i) ce s-ar pune pe moșiile sf(i)ntei măn(ă)stiri să
șad(ă) cu cas(ă) neîntrebat și făr(ă) știrea egumănului, și făr(ă) pozvolenie să
aibă a li răs(i)pi casăli și să-i sco(a)t(ă) de pe moșiia măn(ă)stirii. Iar carii ar
vrea să șad(ă) pe moșiia măn(ă)stirii să margă la egumenul, și dându-i
egumănul pozvoleni(i) să șad(ă) pe moșiia măn(ă)stiri(i) și s(ă) fac(ă) poslușani
mănăstiri(i), atuncia cu voia egumănului să șad(ă).
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Așijderili nici bucate nime să nu pue pe moșiile măn(ă)stirii, stupi sau
mascuri sau vaci sau iapi sau oi sau hie ce fél de bucate să nu hie volnic,
neîntrebat și făr(ă) pozvoleniia egumănu(lui) să nu pui nici la cănpu, nici la
păduri, făr(ă) cât cui ar trebui să pue bucate pe moșiia măn(ă)stirii, întâi să s(e)
tocmasc(ă) cu egumănul apoi să pue bucate pe locul măn(ă)stiresc. Nici bălți de
péști pe unde ar hi, nime să nu intré să vânédză péșteli, iar carii n-ar înțălége ce
bucate s-ar afla pe moșiia mănăstiri(i) pus(e) făr(ă) știrea egumănului, să hie
volnic egumănul să ia acéli bucate mănăstirești. Și nime să nu stea înpotriva
cărții domnii méli.
U @s, l<1to> =zsÌcø <7229 / 1721> 6<lye> yÆ <10>.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/19. Original, difolio, sigiliu
mic octogonal; Cu o copie din 22 august 1812 de la Ioan arhimandrit și stareț Sfintelor
Mănăstiri Neamțul și Secul.

12. 1738 (7246) martie 31
+ Iw Grigorie Gica v<oe>voda, B<o>jii m<i>l<o>sty6, g<o>sp<o>dară
Zemli Moldavscoi. Dat-am carte domnii meale rugătoriului nostru
egumănului de la m(ă)n(ă)st(i)re Săcul, să fie volnec cu carte domnii mele a
opri o moșie Buliga ce iaste în tărgul Niamțului, cari moșie au dat-o la
m(ă)n(ă)stire Platon zit Patrichie. Dreptu aceia să o opriască de cătră toț(i) și să
o stăpâniască și nime să nu ste(a) înpotriva cărții domnii mele, iară cine va ave
a răspunde să vii faț(ă).
L<1to> =zsÌmq <7246 / 1738> mart<ye> lÆa <31>.
<Pe verso>: S-au cetit; 1738/7246 mart(ie) 31; Carte(a) d(omnului)
Grigori Ghica v(oie)v(o)d prin cari întărești m(ănăstirii) Secul să stăpâniască o
moșie anume Buliga, ce iaste la tărgul Niamț(u)l(u)i.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/20. Original, sigiliu mic
octogonal.

13. 1740 (7248) iunie 16
+ Iw Grigwrie Gica vwevwda, Bwj<y>6 m<i>l<o>st<y6>, g<o>sp<o>dară
Zemli Moldavscoi.Dat-am carti domnii meli rugătoriului nostru Micodin1
egumănul ot Săcul, să fiie volnicu cu carti domnii mele a scoate pi niști oamini
ci zâs(e) că șid pi o moșiia a mănăstirei Săcului, ci să află lângă târgul
Niamțului. Cari moșiia zâs(e) eguminul că esti daniia dată di la o Catrina,
nipoată mitropolitului Varlam. Cari ni jălui eguminul pricum acii oamini șid pri
ace moșiia di cătăva vré(me) și ei nu dau nimică ci este vinitul moșiia aciia. Și
ar hi mai luat o carte g(ospo)d di proprit vinitul ci-ar hi de pi aci(a) moșiia, dar
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aci(a) oamini nu au vrut ca să să supuie poroncii și să di(a) vinitul moșii și să
păgubiști mănăstiri di vinitul acii moșii.
Dici să aibă eguminul voie ca să scoat(ă) pri acii oamini, afar(ă) di pi
ace(a) moșie ci arată mai sus, din vreami că nici dicum nu să supun poroncii
g(ospo)d. Și nime să nu cutez(e) a sta înpotriva cărții g(ospo)d, iar cini va avi(a)
a răspundi să vie la divan faț(ă).
U @s, l<1>t<o> =zsÌmi <7248 / 1748> iun<ie> qÆy <16>.
Însă de n-or vre să să aședzi cu egumănul la luna lui martu, să aibă voe ai
scoate di pe locul mănăstirii.
Proki gÆ log<o>f<e>t.
<Pe verso-ul filei a doua>: S-au cetit; 7248/1740 iuni(e) 16; Carte gospod
de la d(omnul) Grigorii Ghica v(oie)v(o)d prin care dă stăpâniri igumenului a
scoate pe niști oameni nesupuși de pi moșie Seculu ce o are danie de la
Ecaterina, nepoata mitropolitului Varlaam; În scrisorile tărgului Neamțului.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/21. Original, difolio, sigiliu
mic octogonal cu chinovar.
_________________________
1
Conform textului; Nicodim.

14. 1742 (7250) martie 25
+ Milostive și luminate doamne să fii măriia ta s(ă)n(ă)tos. Ne jăluim
mării tale că are sf(â)ntă m(ă)n(ă)st(i)re niște locuri de prisăci din hotarul
tărgului Niamțul, cumpărături și danii de câț(i)va ani, anume un loc di prisacă
ce să chiamă la Buliga cu lazuri și cu pomăt, ș(i) alt loc de prisacă ce să dzice
Ozana, ș(i) alt loc de prisacă cu poiană și cu pomăt ce să chiamă la Croncu
lângă Blebe, ș(i) alt loc de prisacă cu poiană și cu vad de moară, tij z(….), care
locuri sculându-se acmu unii din tărgoveți de Niamțu, găsăscu pricini de
gâlceav(ă) ispitindu-se a ne înpresura moșiile, pentru cari ne rugăm mării tale să
avem dreptate să ne putem ține moșiile pe scrisori ce avem.
Rugătoriul mării tale igumenul Nicodim și cu tot săborul de la
m(ă)n(ă)st(i)re(a) Săcul.
+ Iw Cost<antin> Niculai v<oe>v<o>d<a>, B<o>j<y6> m<ilosty6>,
g<ospodară> Moldavscoi. Să fie volneci a stăpâni toate aceli locuri de prisacă
ce sint moșiile m(ă)n(ă)st(i)rei cu tot venitul lor, și cu pomeți, și lazuri. Iară
tărgoveții de Niamțu să nu să atingă de moșiile lor, iară de vor ave vro dovadă
că sint moșiile lor, să margă înnainte dumisale vel vor(nic) Iordache Rusăt. Și
dum(neata) vornice să le iai sama pe hârtii ce-or arăta foarte cu amănuntul cu
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bună dreptate, și cum să va alege cu carte de giudecată să le hotărăști trecând-o
la protacon.
L<1>t<o> =zsÌn <7250 / 1742> mart<ye> cÆq <26>.
Proki gÆ log<o>f<e>t.
<Pe verso-ul filei a doua>: 1742 (7250) mart(ie) 25; Jaluba cu carte
gospod în dos.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/22. Original, difolio, sigiliu
mic octogonal în chinovar.

15. 1742 (7250) iunie 26
Adecă eu, Postolachie, ficiorul lui Martin din tărgu din N(e)amțu, baștină
tă(r)govețu, dat-am mă(ă)rturie me la măna dumisali lui To(a)der, ficiorul
dumisali lui Ion Bere, pe cumî avăn(d) du(m)nalui ună locă de prisacă în
pometeli tărgu(lui) N(e)amțului în fundul pometelor, și neștiindu-l dumnalui
unde este, au vinit la noi la tă(r)goveți și și ne(-au) întrebat de cel loc ca să i-l
arătăm unde este. Dece eu Postolachii Sasul, ficior lui Martin, știindu cu
drepătati din tă(r)goveți bătrâni, știindu că este a moșilor dumisali drepătă
moșie, am me(r)s și i-am arătat drepătu pen pregiur cătu cuprende locul pe cum
am știut. Și la această arătari m-am tăm(p)ălatu eu preutul Ion din tă(r)gu din
N(e)amțu, și eu Ursu Stenghe vătămanul de aruturi m-am tăm(p)ălatu. Și pentru
credința ne-(a)m și iscălitu.
Let =zsÌn <7250 / 1742> iunii cÆq <26>.
Eu, Postolachie sin lui Martin Sasul.
Eu, Ursul Stenghe vătăman.
Eu, popa Ion m-am iscălit și-m(i) scrii și mărturie.
<Pe verso-ul filei a doua>: 7250/1742 iuni(e) 26/ Mărturie lui
Apostolachi, ficior lui Martin, Un loc de prisac(ă) în pomet la tărgul Niamțului
a lui Apostolache.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/23. Original, difolio, filigran.

16. 1743 (7251) ianuarie 15
+ Iw Costandin Niculae v<oe>voda, B<o>jy6 m<i>l<o>sty6,
g<o>sp<o>dară Zemli Moldavscoi. Scriem domniia mea la cinstit și credincios
boiariul nostru dumnalui Iordache Rusăt vel vor(nic). Facem știre că ni-au jăluit
rugătoriul nostru Nicodim egumănul de la m(ă)n(ă)st(i)re de la Săcul, dzicănd
că are m(ă)n(ă)st(i)re(a) un loc de prisacă cu lazuri înpregiur lângă tărgul
Niamțul, ce să chiamă Buliga, care loc au fostu mai înnainte a m(ă)n(ă)st(i)rei
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Săcului, care loc s-au și stăpânit de cătră călugări. Și aflându-se pe acel loc
șădzători niște oameni ce le dzic Humuliaștii, găsăscu acmu acei oameni pricină
de dzic că acel loc să fie de hotarul locului g(ospo)d a târgului Niamțul, și
aceasta ar fi dzicând-o ei cu scopos ca să s(e) poată apăra pentru lucrul de
boiarescu de cătră călugări. Pentru care fiind rânduit egumenul la cinstit și
credincios boiariul dumnii mele dumnalui Sandul Sturdzea vel logofăt, de i-au
luat sama, nu i s-au putut hotărî de aice de vréme că oamenii aceia n-au fostu de
fațe, ce-au socotit să li să caute pricinile cu giudecată înnainti dumitali să chemi
față pe acei Humulești și pe târgoveții de Niamțu și să iai sama. Și după cum s-a
căde cu dreptate să îndreptedzi și după cum au socotit logof(ă)t(ul), și noi
poroncim dumitale așe să urmedzi, chemându-i de față să iai sama cine ce are a
răspunde și cum să va alege să dai carte de giudecată trecând-o la protocol.
Vă l<1>to =zsÌna <7251 / 1743> gen<arye> eÆy <15>.
Vel log<o>f<e>t.
<Pe verso-ul filei a doua>: Trecut în protocol; 7251/1743 ghenar 15;
Carte gospod de la d(omnul) Costantin Neculai v(oie)v(o)d.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/24. Original, difolio, filigran,
sigiliu mic octogonal în tuș roșu.
EDIȚII: Gh. Ungureanu (editor), Ion Creangă. Documente, București, Editura pentru
literatură, 1964, p. 3, nr. 1.

17. 1743 (7251) februarie 3
+ Iw Costantin Nicula6 v<oe>vod<a>, Boj<y>6 m<i>lost<y6>,
g<o>spo<dară> Zem<li> Moldavscoi. Dat-am cartea domniei meli rugătoriului
nostru Nicodim eg(u)minul și a tot soborul de la s(fân)ta măn(ă)stir(e) Săcul, să
fie volnici cu cartea domniei meli a ținé și a stăpâni a măn(ă)stirii driaptă ocină
și moșie ce-au dzis că au, anume Buliga, loc de prisac(ă) cu lazuri și cu pomăt
și cu alte locuri de prisăci car(e) sănt tot în hotarul tărgului Niamțul, iarăș cu
pământ și cu vad de moară, și cu poen(i) de fânaț, car(e) sânt danie și
cumpărătur(i), precum ni-au arătat și di la alț(i) domni cărți de stăpânit.
Deci să fie volnici cu cartea domniei meli a le stăpâni și aș lua vinitul
locului de a dzece din pân(e), din fânaț, din prisăci cu stupi, din pomiț, și din tot
locul pe obiceiu. Așijder(e) și oamenii ce vor șădia pe acesti moșii a
măn(ă)stiri(i) să aibă a asculta și a face slujba la măn(ă)stiri după hotărârea ce sau făcut de tot omul 12 dzil(e) într-un an. Și nimi să nu ste(a) înpotriva cărții
domnii meli, iar cine ar avea a răspund(e) să margă la ispravnicul țănutului și
dum(neavoastră) ispravnice după poronca ce ai, să l(i) ei sama cu amăruntul și
pricum s-a căde cu dreptate să giudeci și să dai carti pe giudecată, scriind la
protocol.
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L<1>to =zsÌna <7251 / 1743> fev<ruarye> gÆ <3>.
Prok vel pit<ar>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Trecut în protocol / Zah(a)rie; 7251/1743
fevr(uarie) 3; Tij carte d(omnului) Costantin Neculai vo(ie)v(od) întăritoari pi
hotariul tărgului Neam(ț).
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/25. Original, difolio, sigiliu
mic octogonal în tuș roșu.
EDIȚII: Gh. Ungureanu (editor), Ion Creangă. Documente, București, Editura pentru
literatură, 1964, p. 4, nr. 2.

18. 1746 (7254) iunie 2
+ Iw Ioan Nicolae v<oe>voda, Boj<y>6 m<i>l<o>sty6, g<o>sp<o>dar<ă>
Zemli Moldavscoi.
Dat-am carte(a) domnii mele rugătoriului nostru
lui Nicodim egumănul de la mănăstire Săcul, care s-au jăluit domnii mele pe
doi oameni că s-au apucat să facă moară pe locul mănăstirii fără de voe
egumănului, să fie volnec cu carte(a) domnii mele a opri să nu-i lase să facă
moară pe locul mănăstirii, măcară vecinu de ar fi măn(ă)stirii sau alții să nu-i
îngăduiască. Iară de s-ari învoi cu egumănul ș-ar vre egumănul să-i priimască a
face moară, așe cu voe și cu tocmală să fie slobozi a face. Și nime să nu ste
înpotriva cărții domnii mele, iară având mai mult a răspunde să vie de față.
L<1>to =zsÌnd <7254 / 1743> 6n<y>e vÆ <2>.
Vel log<o>f<e>t.
<Pe verso-ul filei a doua>: Carte g(os)p(o)d ca să nu priimească oameni
să facă mori pe moșiile măn(ăs)tirii Săcului; 1746/7254 iunie 2.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/26. Original, difolio, sigiliu
rotund mare în chinovar.

19. 1753 (7261) februarie 23
+ Adecă eu, Ursu Pătrașc, făcut-amî zapisul meu la mâna dumisale
giupânului Ibraim, cumnat lui Mustafa, pe giumătate de moară, eu cu voe me și
cu a ficiorilor mei cu Gavril, și cu Costantin, și cu toată casă me, pentru 36 lei
ban(i) drepțî, nemic pricin(ă). Deci de s-ar scula cineva pentru ace mo(a)ră, eu
să dau samă că este dreaptă a me, și dumănălui să aibă pace despre toț(i). Și
pentru credința ni-am pus și degetul. Eu Ursu Pătrașcî, și eu Gavril săn ego, și
eu Costantin săn ego. Și la acest zapis ni-am întămplat noi tărgoveți, eu
Postolachie, și eu Ion Bran, și eu Coste Arman, și eu Luca, și eu săn
Postolachie, și eu săn Ștefan Ropotă. Și eu erei Theodor ot Brustur am scris
acest zapis.
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Pisah fevurarie cÆg <23> dn0 let =zsÌxa <7261 / 1753>.
Pentru acest zapis al mieu cari mai sus scrie pentru parte gium(ă)tati
moară am dat dum(nealui) Iacob jid(ov)i, car(e) mi i-am pus eu Ibriam, și banii
i-am dat toț(i) și mohorul (?) în mâna me deplin ca s(ă) să criaz(ă).
L<1>to =zsÌxv <7262 / 1753> dec<emvrye> dÆ <4>.
Eu, Lupul sin sin Ursul, m-am tămplat.
Și eu Ga(…) cu zisa lor am scris dum(nealui) a giupân(u)lui Ibriam am
scris.
Și eu preutu Ursachi m-am tănplat la această tocmal(ă).
<Pe verso>: Zapisul pe pol moară ci au vândut-o lui Ibraim Sacă – Ursul
Pătrașcu. / 7261/1753 fevr(uarie) 23; O însemnare în ebraică.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/27. Original.

20. 1753 (7261) august 28
† Io Matei Gica voevoda b<o>jye6 m<i>l<o>stye6 g<o>sp<o>ar\ zemli
g<o>sp<o>dar\ moldavscoi. Înștiințare facem cu această carte a domnii méle
pentru bisérica domniiască din Târgu Niamțului, că văzind domniia mea carte
de la feiricitul întru pomenire răpoosat părintele domnii méle măriia sa Grigorie
(voie)vod și de la alți luminați domni, scriind pentru doi preuți, și doi diaconi, și
doi țircovnici, carii vor fi de paza bisericii, să fie apărați de bir. Iată dară că și
domniia mea asemene am întărit ap(ă)rare(a) acelor doi preuți, și doi diaconi, și
doi țircovnici, încă să fie în pace de tot birul visterii ce iaste pre alt(ă)1 (ț)1ară,
nici preuții, nici diaconii, nici țircovnicii, cu nici un fel să nu-s(e) învăluiască
pentru că i-(am)1 (i)ertat domnia mea de toate, numai și ei având și la aceasta,
datori să fie a păzi biserica și în toate zile(le) să cânte dumnezeiasca liturghie
priste tot anul nelipsit, ca prin ruga lor să-ș(i) înto(a)1rcă Dumnezău mila spre
această țară păzită de Dumnezău, și pentru (i)ertare(a) păcatelor părinților
noștri, și pentru pacinică domniia și sănătate(a) noastră. Și dreptu acéia
poroncim (domn)iia mea și dumilorvoastre zlotași, i voao carei viț(i) strânge
banii școalelor și poclon (vl)1ădicescu, văzind carte(a) domnii méle, toți să le
dați bună pace, și poftim și pre alți luminați (domni)1 carii după vréme vor fi în
urma noastră să întăriască apărare(a) acestor slujitori bisérice(ști)1aceștii
biserici domnești pentru a lor vecinica pomenire.
=zsÌxa <7261 / 1753> av<gust> cÆi <28>.
Io Matei Gica voevoda.
Trecută la condică Atanas.
T<oa>d<er> gÆ <3> proktelniomu.
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<Pe verso>: Carte(a) preuților g(os)p(o)d ot Târgul Ne(a)mțului unde este
hramul Marelui Mucenicu Dimitrie.
Arhivele Naționale Iași, Colecția Documente, 794/33. Original, sigiliu mic octogonal.
_________________________
1
Rupt.

21. 1756 (7264) iulie 9
+ Adică, eu ermon(a)h(ul) Naftanail Șeptelici, dat-am zapisul meu la
mâna dumisale giupânului Ibriian ot târgul Neamțul, precum să s(e) știe că i-am
vândut mo(a)ra ce-am cumpărat eu de la Iacob jidovul, dar acmu am dat-o
giupânului Ibriian dreptu 30 lei, să aibă a fi a dumisale de istov să o
stăpâniască, să n-aibă nime nici un fel de amestec făr(ă) de numai sângur
dumnalui Saca Ibrian. Dar cine s-ar scula să zică ceva, să aibă a da sam(ă)
vânzătoriul. Și la această vânzare aceștii mori ne-am tănplat mulți o(a)mini
moldoveni și jidovi.
Eu Apostul Hum(ă).
Și eu Ion Grumăzescul.
Și eu Ursul Pătrașcu.
Și eu Ion Bran șoltuz.
Eu Iancul jid(ov).
Eu Herștu jid(ov).
Eu Carpu jid(ov).
Și eu Ion diiac am scris cu zisa lor.
Let =zsÌxd <7264 / 1756> 6l<ye> øÆ <9> dni.
Naftanail {epteliki stare] wt Pocrov.
<Pe verso>: Pentru moara ce au vândut-o starețul Nathanail de la Pocrov
după 2 ani; 7264/1756 iul(i)e 9; No 35 919.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/28. Original.

22. 1757 (7265) august 1
† Io Scarlat Gica v<oe>voda b<o>j<y>6 mil<os>t<y6> g<o>spoar<\>
zămli g<o>sp<o>dar\ moldavscoi. Credincios boeriul domnii mele,
dum(nealui) Enachi Costandachi biv vel ban. Îț(i) facem domnie me știre că aici
au avut giudecată de față înnainte(a) dumilorsale veliților boeri, boeriul nostru
Neculai Cucoranul jit(nicer) cu acești oameni, anumi Radul, și Cozma monah,
și Savin Moițanu, ce s-au răspunsu că sântu moșeni în satul Furcenii la acel
ținut, arătând Neculai Cucoranu o mărturie di giudecată iarăș de la dum. din
vălet =zsÌnv <7252 / 1743 septembrie 1-1744 august 1> întru carile scrie că din
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poronca domnii sale Ion vod(ă) Neculai ce ti-au rânduit cu carte g(os)pod ai
făcut giudecat(ă) între jit(nicerul) Neculai Cucoranul și între răzășii de Furceni
și arăți în mărturie dum. cum că ț(i)-au mărturisât oameni bătrâni răzăș(i) și alți
megiiaș(i), cum că Vasăle Balș, socrul Cucoranului, ar fi stăpânind într-acel sat
Furcenii patru bătrâni, și fiind că tot satul înblă în cinci bătrâni au rămas a
răzășilor numai un bătrânu. Așijdere arăți dum(neata) prin mărturie dum(itale)
că păr(ă) la giudecata dum(itale) au trecut 58 de ani de când au tot stăpânit Balș
într-acel sat și de la o samă de vreme și Cucoranul, ginerele său, carile de la
giudecata aceasta și pără acum au mai trecut 13 ani, în care ani au dat samă
Cucoranu c-au tot stăpânit pără acum. Acum s-au sculat acești oamini de sus
numiți și dau samă cum că nici Balșe, nici Cucoranul, n-ar fi stăpânind nici o
dată, și nici are moșii Balș sau Cucoranul în Furceni și cu năpaste să acolisăști
Cucoranul de moșiia lor; ce dară de aice nefiind dovad(ă) nici la o parte nu li sau putut curma giudecata între dânșii, făr(ă) de cât s-au rânduit iarăș acolo la
dum(neata), și iată și carte de blăstăm s-au făcut di aice asupra celor ce vor ști
dintre megieș(i) adivărul și n-or mărturisi, și scriem dum(itale) viindu-ți carte(a)
domnii mele să strângi dum(neata) pe toți răzășii acei moșii și pe alți megiiaș(i)
și să le citești carte(a) de blăstăm întru auzul tuturora și de vor (măr)turisi
vr(e)unii din oamini cum că știu că Balș ari patru bătrâni într-acel sat Furcenii
ș-au stăpânit de cinzăci și nou(ă) de ani tot cu paci. Așijdire și jit(nicerul)
Cucoranul și răzășii aceștie au prăvit și n-au zâs nimic și de vor mărturisî întracesta chip, atunce dum(neata) să dai mărturie la mâna jit(nicerului) Cucoranu,
pe care să i s(e) de(a) și întăritură, iară de vor priimi cu toții carti(a) di blăstăm
și n-or mărturisi, atunci vii da dum(neata) mărturie la mâna oaminilor că s-au
îndreptat. Aceasta scriem.
L<1>t<o> =zsÌxe <7265 / 1757> av<gust> aÆ <a>.
Vel log<o>f<e>t.

<Pe verso>:7265 av(gus)t 1. Cartea g(os)p(o)d a domnului Scarlat Ghica
v(oie)v(o)d pe Furceni.
Arhivele Naționale Iași, Colecția Documente, 794/35. Original, sigiliu rotund.
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23. 1764 (7272) martie 1
+ Adică eu Axintie, ficior lui Sămion Pătrașcu, făcut-am zapisul meu la
cinstit(ă) mâna sfinții sale părintelui Varlaam, egumănului de Niamțu, și a tot
soborul, precum me-(a)u năimit un locu de cas(ă) din hotarul părintelui vlădicăi,
în susî 7 stânjin(i), ca să-mi facî cas(ă). Și eu încă m-am apucatî ca s(ă) dau cu
adetî pe tot anul câte doă ocă ceară, însă cât oi trăi eu și ficiorii mei să fim
volnici a o stăpâni, iar a o vinde sau a o da cuiva de poman(ă) să nu fiu volnic,
iar cându oi lipsi eu sau ficiorii mei din casă, atunce să rămân(ă) casa
măn(ă)stiriască. Și dându eu ceara, dup(ă) cum m-am apucat, să aibă părinții a
plini și făr(ă) plinitori, cu ce ș-ar afla la casa me. Pentru credința am iscălit. Și
s-au tănplat și alți oamini marturi.
=zsÌov <7272 / 1764> mart<ye> aÆ <1>.
Acsinti Pătrașcu.
Luca martur.
Postolachi Mart martur și alții.
<Pe verso>: (…)1 Axinti P(ă)trașco pe o casă din târgul Niamțului;
7272/1764 mart(ie) 1; 921; No 40.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/31. Original.
_________________________
1
Rupt.

24. 1764 (7272) martie 22
+ Adică eu, Iosif jid(ov) din târgul Niamțului, dat-am zapisul meu la
cin(st)ită mâna sfinții sale părintilui chir Varlaam, egum(enul) sfintei
măn(ăsti)ri Niamțului, precum să s(e) știe că me-au dat măn(ă)st(irea) un loc de
cas(ă) cu uliță, opt stănjăni în față domnești, și eu m-am tocmit ca s(ă) dau la
sfânta măn(ăsti)re pe anu câte doao ocă ceară, iar nefiind ceara, să aibă a înplini
de la mine câte cinci orți pe ocă, și șesi ani să mi s(e) ție în samă la chirie
dughenii pentru douăsprezăci lei ce am fostu dat lui Gavril sin Pătrașcu pe acel
loc de dughiană, dând eu banii cu greșală lui Gavril Pătrașcu, că fiind locul a
sfintii măn(ăsti)ri(i) Niamțului mi-a fost vândut el pen neștiința egum(e)nului.
Și giudecându-s(e) egum(e)n(ul) au luat locul târgului Niamțului și m-am
tocmit cu egum(enul) pre tocmala ce scrim mai sus, iar eu să nu vânzu casa
nimărui, numai eu să trăescu într-însa, și după mine copii mei, iar altora să naibu voe să o vânzu, ci s(ă) rămâe a sfintei măn(sti)ri, întorcând cheltuiala ce
am cheltuit eu cu dughiana, iar altul să n-aibă voe a o lua făr(ă) știre
egumenului, iar învoindu-m(ă) egum(enul) și cu tot soborul, atunce să fiu
volnicu a o da cui ar trebui.
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Iar la această tocmală s-au tănplat mulți oameni dentr-acestu târgu a
Niamțului, care mai gios s-au iscălit și ș-au pus degitile. Și eu pentru credința
m-am iscălit jidovești.
Let =zsÌov <7272 / 1764> mart<ye> cÆv <22>.
Iosif <iscălitură în ebraică>.
Erei Ursul ot târgul Neamțul la biserica g(ospo)d.
Eréi Ion ot tam.
Grigori Făltician m-am tănplat la această tocmală.
Eu Luca târgu Niamțului, m-am tănplat.
<Pe verso-ul filei a doua>: Iosif jid(ov) pe o dughian(ă) în târgul
Neamțului câte 2 ocă de ceară; 7272/1764 mart(ie) 22. No 41 922.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/32. Original, difolio, filigran.
EDIȚII: N. Iorga, Studii și documente, VII, p. 376-377, nr. 13 (regest); Izvoare și
mărturii referitoare la evreii din România, București, Editura Hasefer, volumul II, partea 2,
întocmit de L. Benjamin, M. Spielmann, S. Stanciu, p. 50-51, nr. 44.

25. 1764 (7272) iunie 18
Adecă eu, Ursul Pătrașco din târgul Neamțului, dat-am zapisul meu la
mâna sfinții sale părintelui Varlam, egum(en) sfint(ei) mănăstir(i) Niamțului,
precum să să știe că am vândut sfintei mănăstir(i) Neamțului o casă a mea din
târgul Neamțului drept 5 lei pol, cu loc cu tot și cât cuprinde ograda, ca să fie
dreaptă ocină și moșie sfint(ei) mănăstiri, și pentru a sufletului meu pomenire.
Și nimi din feciorii mei sau din alte neamuri să nu întoarcă această vânzare de la
sfânta mănăstire. Și pentru credința am pus dégetul.
L<1>to =zsÌov <7264 / 1764> 6ni<e> iÆy <18>.
Eu, Ursul Pătrașc(u).
<Pe verso-ul filei a doua>: Zapisul Ursului Pătrașcu pentru casa den
târgul Niamțului; 7272/1764 iunie 25; No 42 923.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/33. Original, difolio, filigran.

26. 1765 (7273) martie 16
Eu, Iancu jid(ov), dat-am zapisul meu la mâna părintelui eg(u)menului de
Neamțu precum să s(e) știi că me-(a)u nă(i)mit sfinție sa doa locur(i) de cas(ă)
în târgul Neamțului, lângă Iosif jid(ov) din giosu, dar eu macar o cas(ă) să fac
tot doa locur(i) să plătescu. Și tocmala îmi esti să dau patru oca ceară pi tot anul
pi doa lăcur(i) di cas(ă) la sfânta mănăstire, și acum am dat pi acestu an, iar
tocmala am (a)vut cu eg(u)men(ul) ca s(ă) nu fiu eu volnic a vinde cas(e)le
nimărui, numai a le nă(i)mi să a(i)b voi dacă n-or trebui mănăstiri(i), că locul
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esti a mănăstirii și nu-s eu volnic a-l vinde. Și pentru credința m-am și iscălit că
loc(ul) esti măsurat.
Let =zsÌog <7273 / 1765> mart<ye> qÆy <16>.
Iancu <iscălitură în ebraică>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Zapisul lui Iancul pe 2 casă în târgul
Neamțului; 7273/1765 mart(ie) 16; No 43 924.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/34. Original, difolio, filigran.
EDIȚII: N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor, VII, p. 377, nr. 14
(regest).

27. 1765 (7273) iulie 26
+ Făcut-am adivărată scrisoari me la mâna svințăi sali părint(e)lui Nifon,
egum(enul) Săcului, precum eu m-am socotit di bună voe me și am dat danie o
jirebie di loc ce am în târgul Niamțului svintii mănăstiri Săcului pintru
pomenire sufletilor părințălor noștri și a bărbatului mieu, și al mieu și a
ficiorilor noștri, și locul acesta să hotărăști din sus cu Postolachi, și din gios cu
Ursul Pătrășcu, și acest loc mi-i dat mii de la bărbatul mieu, și copiilor ce mi-au
rămas mie de dânsul, iar altor ficiori li-au dat alt loc ce-au mai avut. Iar acest
loc este drept al nostru, și eu m-am vorbit cu ficiorii mii și am dat danii svintii
măn(ă)st(iri) să fie moșie în veci neclătită și părințăi încă să aibă a mă
chivernis(i)t la neputința me cât oi ave viiaț(ă). Iar di s-ar scula cineva din
ficiorii noștri sau din striini să strâce danie ce-am făcut, să fie blăstămaț(i) de
Domnul Dumn(e)zău și di Precurată Maica svințâi sali și de toț(i) svințâi, căci
eu am dat srept locul mieu, cari am avut și giudecată la dum(nealui) vor(nicul)
Cilibiu cu ficiorii bărbatului mieu și i-am rămas, cari știu toț(i) târgovețâi și
carte ci mi-au făcut de giudecată boeriul au arsu când au arsu casa lui Gavril,
ficiorul mieu, cari știu toț(i).
Și când am făcut această scrisoari de danie s-au tănplat boer(i) și oameni
buni, și pentru credința am iscălit și mi-am pus degetul.
Let =zsÌog <7273 / 1765> 6l<ye> cÆq <26>.
Eu, Nastasăe Chiriceas cu fii mii.
Tămplându-s(e) Chiriceas aice în casa me când au făcut aceast(ă) danie
mi s-au rugat di am scris eu cu slova me și am iscălit.
Cost(an)din (…) med(elnicer) martur.
<Pe verso-ul filei a doua>: 7273 (1765) iul(ie) 26; N. 14; danie Nastasie
Chiricesii pe o jirebie de loc în târgu Neamțului; 125; No 44.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/35. Original, difolio, filigran.
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28. 1766 (7274) mai 21
Adică eu, Gheorghie, ficior Ursului Pătrașco, nepot lui Pătrașco
Botedzatul tărgovăț din tărgul Neamțului, făcut-am acest adev(ă)rată zapis al
meu la cinstit(ă) mâna sfinții sale părintelui chir Varlaam egumen sfintii
măn(ă)stiri Neamțului, precum eu de nime sâlit, nici asuprit, ce de a me bun(ă)
voia am vândută sfinții sale a me dreapt(ă) ocin(ă) și moșie de la părinții mei un
locu de cas(ă) în târgul Neamțului, din ulița mare spre biserica lui S(v)eti
Dimitrie, care loc s-au și măsurată în curmedzășă doisprădzce pași, și-n lungu
triidzăci și patru pași, pași domnești, și pasulă câte 6 palme domnești; Și i-am
vândut acesta loc sfintii măn(ă)stiri Neamțului drept douădzăci cinci lei polî, și
banii mi i-au dat părintele egumenul deplin în mâna mea.
Care loc să hotărește pi din susă cu Dumitrașco Cotruță, socrul lui
Leontie, iar pi din gios cu Iosăpă jidovul, și de acum nainte să rămâe driapt(ă)
ocin(ă) și moșie sfintii măn(ă)stiri Neamțului, neclătit nici odăn(ă)oar.
Însă această pricin(ă) de giudecat(ă) au fost într-acest chip, că tămplăndu-s(e)
egumenului a merge la Eși, au dată jalob(ă) târgoveții la măriie sa Grigori
Alexandru Ghica v(oe)v(o)d precum au făcut aceast(ă) casă pe locul acestui
târgovățu ce arat(ă) mai sus. Sângură mărie sa v(oie)v(o)d au poroncit egumenului
să-m(i) de acești bani ce arat(ă) mai susî și să fie locul a sfintii măn(ă)stiri. Iar de sar scula cineva din neamul meu cu pâr(ă) asupra egumenului, acie cu mine să-ș
întrebé orice or ave, iar părintelui egumenului să-i de bun(ă) pacé. Și pentru
credința am și iscălit, și când me-(a)u dată banii în mâna mea s-au tămplat preuți,
diaconi și tărgoveți, carii s-au și iscălită și ș-au pus și degitile.
Let =zsÌod <7274 / 1766> mai cÆa <21>.
Erei Stefan ot Nem]u la beserica g<o>sp<o>d.
Ghiorghi Pătrașcu.
Eu Ion brat ego.
Și eu preutul Lupul ot tărgul Niamțului m-am tămplat la acestu zapis.
Și eu preutul Ion de la biserica g(ospo)d ot tărgul Niamțului m-am
tămplat faț(ă).
Postolachie.
Ion Brană.
Iftimie Maga.
Vas(i)li Maga.
Grigor(e) Fălticean.
Gavril biv șoltuz.
Gavril brat Gheorghie Păt.
<Pe verso>: Zapis lui Gheorghii Pătrașcă pentru loc de cas(ă) ce-au
vândut în tărgul Neamțului; 7274/1766 maiu 21; No 45 926.

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/37. Original, hârtie, filigran.
EDIȚII: N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor, VII, p. 377, nr. 15
(regest).
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28. 1766 (7274) noiembrie 6
+ Adică eu, Leonte Bompa din târgul Neamțului, care mai gios m-am și
iscălit, dat-am aceast(ă) scrisoare a mea la cinstită mâna sfinții sale părintelui
chir Varlaam, egumen sfintii măn(ă)stiri Neamțului și a tot soborul sfintii
măn(ă)stiri, precum să s(e) știe că eu de nimia sălitî sau asuprit, ce de a me bună
voe am dat sfintii măn(ă)stiri Ne(a)mțului loc de o pivniț(ă) câtă a cuprinde
pivnița, și cu gardu înpregiur, din capul livezii mele pân(ă) în uliț(ă), și-ncă am
tăetă și gardul și un măru ce era denafară de gardul livezii, unde s-au săpat
pivnița. Și-ncă am am mutat și 2 perjuleț(i), și pentru acești pomi me-(a)u dat
egum(enul) 2 lei, de s-au putut încăpe tot locul pivniții, cu gardul înpregiur
pentru ca s(ă) poat(ă) umbla și carăle pintre pivniț(ă) și pintre casă. Și pentru
acel loc de pivniț(ă) ce am dat sfintii măn(ă)stiri, să aibă și sfinție sa părintele
egum(en) a ne da și nouă un locu de dughian(ă) în fața uliții, însă cu tocmal(ă)
ca să dăm adetiul sfintii măn(ă)stiri pe tot anul, cum or da și alți neguțitori pe
dughenile lor.
Și cu aceast(ă) tocmal(ă) ne-(a)m învoit și ne-(a)m aședzat, și nime dintre
ficiorii noștri sau din ne(a)mul nostru să n-aibă a să amesteca piste tocmala
noastră. Și la aceast(ă) aședzare s-au tămplat preuți alți oameni bătrâni și tineri,
și din târgoveți carii s-au și iscălitî, și alții au pus degitili.
Let =zsÌod <7274 / 1765> no<em>v<rye> qÆ <6>.
Eu, Leontie Bonpa am dat sfint(ei) măn(ă)stiri.
Și înnainte no(a)stră au făcut acest zapis <ss> Io(a)nichii ermon(a)h ec.
Sava erodiacon.
Ioniț căpi(tan), namesnic.
<Pe verso-ul filei a doua>: Zapis Bompa; 1766/7274 noem(brie) 6; Pe un
loc de danie pivniță în târgul Neamțului a lui Leonte Bompa; No 46 927.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamțului, LIII/36. Original, difilio, filigran.
EDIȚII: N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor, VII, p. 377, nr. 16
(regest);

29. 1779 februarie 5
+ Io Costand<i>n Dimitrie Muruz v<oe>v<o>da bojy6 mil<o>st<ï6>,
g<o>spod<a>r Z<e>m<li> Mold<a>v<scoi>. De vremé cuvios rugătoriul nostru
starețul Paisie și cu tot seborul ce să află acum cu lăcuința la Sfânta Măn(ă)stire
Secul au arătat înnainte(a) dumisale vel log(o)f(ă)t o scrisoare a monahului
Ghenadie, fiiul răposatului Neculai Cucoranul jăc(nicer) din let =ašÌoe <1775>
iun<ye>
cÆq <26> prin care adeveriază pentru o moșie, anume Furcenii, ce
iaste în țânutul Tecuciului, pea pa Sirétului, cum că fiind a sa driaptă clironomie
părințască, însuși numitul monah Ghenadie au dat-o danie și afierosire sfinții
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sale starețului Paisie, de unde și cinul călugării au priimit, și atât în viața sa,
cum și după moarte, să aibă a o stăpâni cu pace starețul și mănăstire(a) întru
care să va afla seborul sfinții sale. Și iarăș au mai arătat o hotarnică veche a
satului Furcenii de la răposatul vor(nic) Ianache Costandache, fiind ispravnic la
Tecuciu, și de la un Ianache ce-au fost vel căp(i)t(an) de Tecuciu, let =zsÌnv
<7252/1744> fev<ruarye> øÆ <9>, de alegere și hotărâtură ce-au făcut, carii
dau la stăpânire(a) lui Neculai Cucoranul jăc(nicer patru bătrâni bez un bătrân
al răzeșilor. Așijderea și o carti de giudecată iscălită de răposații Radul
Racoviț(ă) biv vel log(o)f(ă)t i Manolache Costache vor(nic) i Costandin Balș
vor(nic) și de dum(nealui) log(o)f(ă)t(ul) Lupul Balș, fiind atunce vel vor(nic),
let =zsÌxq <7266/1744> ap<rilye> eÆ <e>, carii dau la stăpânire(a) lui Neculai
Cucoranul iarăși patru bătrâni din Furceni.
Pentru acéia iată dar s-au dat această carti a domnii méle rugătorilor noștri
starețului Paisie și celoralalți părinți ai seborului său, prin care să fie volnici ca
dup(ă) scrisoare(a) de danie și afierosâre monahului Ghenadie Cucoran și
dup(ă) céle mai vechi scrisori, adic(ă) hotarnica și carti(a) cea de giudecată de
sus arătat(ă), să aibă a-ș(i) stăpâni moșiia Furcenii de la țân(u)t(ul) Tecuciului,
pe apa Siret(u)lui cu tot venitul din tot locul în pace și fără nici o supărare, iar
având cineva ceva a răspunde asupra aceștii moșii cu scrisori și dovezi ce vor
ave(a) să vie la divan. Aceasta poroncim.
=ašÌoø <1779> fev<ruarïe> eÆ <5>.
Prok vel l<o>g<o>f<et>.
S-au trecut la condica divanului.
< Pe verso-ul filei a doua>: 1779 fev(ruarie) 5/ Carte g(os)pod di
stăpânire pe moșiia Furcenii ci iaste ot țân(utul) Tecuciului pe apa Siretului;
No. 2804.
< La sfârșitul copiei din 6 septembrie 1798>: Această copie fiind
prescrisă de pe carte(a) g(os)pod cea adevărată din cuvânt în cuvânt, drept acee
o am încredințat și cu a mea iscălitură./ 1798 săp(tem)vr(ie) 6/ <ss> Sofronie
arhim(andrit) și stareț S(fintei) M(ănăstiri) Neamțiului și Secul cu tot sobor(ul).

Arhivele Naționale Iași, Colecția Documente, 794/39. Original, difolio, sigiliu mic
octogonal; ibidem, 794/40 (copie din 6 septembrie 1798).
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Documentele Mănăstirii Râmnicu Sărat
din perioada 1688-1714
Viorica RĂPAN
The Documents of the Râmnicu Sărat Monastery
from the Period 1688-1714
Abstract
The documents in the monastic funds have contributed over the time to a better
understanding and knowledge of the society of the Middle Ages from an economic,
social and religious point of view, being the subject of numerous studies, research and
synthesis works.
Being the construction of Brancoveanu, Râmnicu Sărat Monastery was always in
the attention of researchers, but an edition containing the documents of this monastery
wasn`t made, which left place for many interpretations and contradictions regarding the
history of the monastery. At the same time, these documents present the image of a
society that reveals itself through occupations, habits, troubles, joys, and the reference
period, 1688-1714, coincides with the years of reign of Constantin Brâncoveanu, the
founder of the monastery.
Keywords: monastery, Râmnicu Sărat, Constantin Brâncoveanu, Mihail
Cantacuzino

Aflată în eparhia Episcopiei Buzăului 1, Mănăstirea Râmnicu Sărat, având
biserica cu Hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, a fost ridicată de către
domnitorul Constantin Brâncoveanu și spătarul Mihai Cantacuzino, în zona
centrală a orașului actual, în ultimul deceniu al secolului XVII.
De-a lungul timpului, Mănăstirea Râmnicu Sărat s-a bucurat de atenția
multor istorici și cercetători din mai multe motive: în primul rând pentru că este
o ctitorie voievodală fiind expresia stilului brâncovenesc, în al doilea rând
pentru rolul deosebit pe care l-a jucat în istoria medievală locală, dar mai ales
pentru scopul ei strategic, fiind o mănăstire-cetate, menită pentru apărarea
orășenilor de invadatori, după cum mărturisește și cronicarul domnesc Radu
Greceanu: pentru că fiind și în loc ca acela de este în calea oștilor, și mai mult
1
Într-un document din 17 septembrie 1543, al domnitorului Radu Paisie, se întărea Episcopiei
Buzăului și episcopului Anania autoritatea asupra enoriei din județele Buzău, Slam Râmnic,
Brăila și Săcuieni (Saac), precum și dreptul de judecată duhovnicească și de hirotonie. De
atunci și până astăzi, toate bisericile din localitățile fostului județ Slam Râmnic aparțin de
Episcopia Buzăului. vezi Ion Radu-Mircea, Catalogul documentelor Țării Românești (13691600), București, 1947, p. 82, doc. nr. 528.
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a tătarilor, drept aceia, măria sa pus-au nevoință din-preună cu unchiul mării
sale ce s-au zis mai sus, de o au făcut cu tărie, ca multora scăpare și apărare
să fie 2. Fortificațiile mănăstirești reprezentau în secolul al XVII-lea un sistem
original de apărare, refugiul locuitorilor în mănăstirile din interiorul orașelor
fiind o practică obișnuită în acel veac 3. De asemenea, un alt motiv destul de
important pentru care mănăstirea s-a aflat în atenția istoricilor, îl reprezintă
legăturile ei cu răsăritul creștin, fiind închinată de către domnitorul muntean la
Mănăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai.
Dintre toate publicațiile directe sau indirecte ce vizează mănăstirea, cel
mai complex studiu, bazat pe interpretarea surselor primare, făcând trimiteri la
numeroase documente ale acestei mănăstiri, îl reprezintă articolul preotului
Horia Constantinescu publicat în Revista ,,Glasul Bisericii” în anul 1963 4.
Ulterior, majoritatea publicațiilor despre această mănăstire vor prelua în mare
parte informațiile relatate de Horia Constantinescu. Abia în anul 2012, autoarea
Valentina Cristina Sandu 5, în teza sa de doctorat, prezintă o dezbatere cu
principalele contradicții sau neconcordanțe care au apărut de-a lungul timpului,
în ceea ce privește: anul construcției mănăstirii, data închinării la Muntele Sinai,
existența unui alt așezământ religios înaintea celui brâncovenesc, precum și alte
erori care s-au mai făcut în legătură cu mănăstirea.
Tot din categoria izvoarelor scrise edite trebuie amintită și cronica lui
Radu Greceanu care ne oferă o imagine despre această mănăstire cândva
vizualizată 6. Deosebit de importante sunt și studiile arheologice publicate în
revistele de specialitate, care ne confirmă faptul că mănăstirea brâncovenească a
fost construită pe locul unui vechi așezământ mănăstiresc 7.
Cu toate acestea, o lucrare științifică care să cuprindă toate documentele
Mănăstirii Râmnicu Sărat nu a fost realizată până în prezent, lucru foarte greu
de îndeplinit din cauza paleografiei româno-chirilice în care sunt scrise și a
volumului foarte mare. Cea mai mare parte a documentelor aparținând acestui
așezământ monastic se găsesc în fondul Mănăstirea Râmnicu-Sărat aflat spre
păstrare și conservare la Arhivele Naționale Istorice Centrale, iar volumul
Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brîncoveanu voievod (1688-1714),
studiu introductiv și ediție critică întocmite de Aurora Ilieș, București, 1970, p.116.
3
***Istoria Românilor, vol. V, Editura Enciclopedică, București, 2003, p. 657.
4
Horia Constantinescu, Biserica fostei mânăstiri Râmnicu-Sărat. Ctitorie brâncovenească și
monument de artă feudală, în „Glasul Bisericii” (în continuare G.B.), an XXIV, nr. 1-2, 1963.
5
Valentina Cristina Sandu, Act de ctitorie, structuri de putere, solidarități de familie.
Mănăstirea Râmnicu Sărat, teză de doctorat, Iași, 2012.
6
Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brîncoveanu voievod (1688-1714),
studiu introductiv și ediție critică întocmite de Aurora Ilieș, București, 1970, p. 116.
7
Emil Lupu, Date arheologice privind mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Râmnicu
Sărat, județul Buzău (sec. XVI-XIX), în „Mousaios”, Muzeul Județean Buzău, vol. 1, partea I,
1994, pp. 269-281.
2
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intitulat Documentele Mănăstirii Râmnicu Sărat din perioada 1688-1714, care
urmează a fi publicat, este consacrat documentelor din acest fond arhivistic
scrise în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. Sunt aproximativ 500 de
documente, emise între 1688 ianuarie 17 și 1714 decembrie 30, care ne oferă
informații prețioase privind raporturile economice, sociale, religioase din acele
timpuri îndepărtate, tipologia acestora fiind foarte variată.
Cea mai frecventă problemă întâlnită în documentele acestei mănăstiri
este cea a proprietății. Sunt numeroase cazuri cu vânzări de ocini, moșii, vii,
vaduri de moară, iazuri, păduri sau chiar case, asistând astfel la procesul de
descompunere al obștii, caracteristic perioadei. Așa cum relatează și istoricul
V. Costăchel, putem observa cum peste obștea liberă se așterne sistemul feudal
de stăpânire al pământului, care pe de o parte, va duce la dispariția stăpânirii în
comun a pământului, iar pe de altă parte, va transforma țăranii liberi în țărani
aserviți 8. Principiul stăpânirii în comun a pământului, adică în devălmășie, care
a stat la baza obștii, este încă vizibil în actele de vânzare ale moșiilor,
vânzătorul menționând că vinde partea lui cât se va alege, iar orice modificare
survenită nu putea să aibă loc decât cu știrea tuturor megiașilor și din sus și din
jos, adică cu aprobarea tuturor copărtașilor din obște. După pătrunderea
stăpânului feudal în obște, prin cumpărare de moșii, el primea aceleași drepturi
ca și ceilalți membrii, apoi proceda la alegerea hotarelor prin împietrire ca să
iasă din devălmășie 9. Alegerea hotarelor se făcea cu știrea domnului care își
delega dregătorii pentru a face hotărnicia: noi 12 boiari hotarnici, carii sântem
luați pre răvașele mării sale, domnul nostru Io Costandin Băsărab voevod 10.
De asemenea, hotărniciile se făceau în prezența megieșilor, care participau la
toate chestiunile privind stăpânirea pământului din hotarul lor: ne-am strânsu
toți la un loc la acéste moșii (…) și am chemat pre toți moșnénii de față (…) și
le-am citit tuturor cărțile de moștenire și zapisile de cumpărătoare cine ce au
avut 11.
În cazul nostru, stăpânul feudalul era, de cele mai multe ori, mănăstirea al
cărei domeniu crește necontenit în perioada de referință. Încă de la înființare și
pe tot parcursul cursul secolului al XVIII-lea, mănăstirea a manifestat o tendință
din ce în ce mai pronunțată spre îmbogățire sub aspecte foarte variate: pământ,
brațe de muncă, acumulare de bani.
Creșterea rapidă a domeniului Mănăstirii Râmnicu Sărat se datorează în
primul rând daniilor domnești. În acest sens, menționăm cărțile domnești prin
8
V. Costăchel, Obștea sătească, în volumul Viața Feudală în Țara Românească și Moldova în
secolele XIV-XVII, București, 1957, pp. 84-85.
9
V. Costăchel, op.cit., pp. 89-90.
10
Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare, A.N.I.C.), fond Mănăstirea Râmnicu
Sărat, doc. XVIII/10.
11
Idem, XIX/25.
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care, Constantin Brîncoveanu, îi atribuie importante beneficii economice. În
anul 1693, domnul muntean, îi acordă a treia parte din vama orașelor Buzău și
Râmnicu Sărat, precum și mertic de sare, 150 de bolovani pe an, de la Ocna
Telega 12, iar în anul 1696, îi face venit și vama domnească de la Ocna
Teișani 13.
Foarte importante sunt și cărțile domnești în anul 1700 când iartă această
mănăstire din Râmnic de toate dăjdiile ce dau alte mănăstiri 14 și îi acordă
dreptul de a strânge tot vinăriciul domnesc din Dealul Jidenilor 15, precum și
părpărul și cu plocoane după obiceiu 16. De asemenea, mănăstirea s-a mai
bucurat de un important privilegiu, când domnul muntean îi acordă și dreptul de
a construi un han, constituind un izvor de venit foarte semnificativ: să aibă a-și
face un han pe locul domnesc unde va socoti că va fi loc de acea treabă în
târgul Râmnicului […] să fie de treaba negustorilor ce vor veni acolo la târg și
de agonisita acestei mănăstiri” 17. În apropierea acestui han, mănăstirea va
construi mai târziu și un obor de vite, așa cum mărturisesc mai mulți locuitori
din acea zonă, care, în anul 1712, vor primi bani de la egumenul mănăstirii
pentru casele lor care au fost expropriate în vederea construirii acestui târg 18.
Conform cercetării lui T.G. Bulat, se pare că aceste importante izvoare de venit,
construcția hanului și a oborului, au dat loc multor discuții și conflicte cu
vameșii și târgoveții locului 19.
Tot în anul 1700, printr-un hrisov domnesc, Constantin Brâncoveanu
întărește închinarea mănăstirii la Sântul Munte Sinai, iar după cinci zile, acesta
va emite un al doilea hrisov, mult mai explicit, în care fixează condițiile
închinării și întărește stăpânirea asupra tuturor proprietăților moștenite de la
vechea așezare monahală 20. În același document, domnul muntean
nominalizează și toate bunurile mănăstirii și modul cum a intrat în posesia
acestora. Astfel, până în anul 1700, mănăstirea apare ca un mare proprietar
feudal, deținând întinse moșii: păduri, pășuni, livezi, vii, mori, iazuri/heleștee,
prisăci, dar și brațe de muncă.

Idem, I/13.
Idem, I/16.
14
Idem,, I/18.
15
Actual comuna Podgoria, județul Buzău; vezi și Melentina Bâzgan, Indicatorul localităților
medievale din Țara Românească până la 1831, Ed. Cartea Universitară, București, 2004, p. 59
16
A.N.I.C., fond cit., I/19.
17
T. G. Bulat, O ctitorie brâncovenească închinată Sfântului Munte Sinai (Râmnicu-Sărat
1700), în „G.B.” anul XXII, nr. 11-12, nov-dec 1965, p. 1042.
18
A.N.I.C., fond cit., doc. I/26, IV/5.
19
T.G. Bulat, op. cit., p. 1042.
20
A.N.I.C., fond cit., Cop. V/67, ms. 724, f. 547-553.
12
13
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În anul 1704, mănăstirea mai primește de la domnul muntean dreptul de a
ține douăzeci de oameni străini, sârbi, moldoveni și unguri, pe moșia Buda,
scutiți de bir și dări către domnie, pentru a o ajuta la treburile necesare și de la
aceștia să ia sfânta mănăstire (…) dijmăritul și vinăriciul și încă să le ia și
oeritul să fie sfintii mănăstiri de întărire 21. Tot pentru întărirea sfintii
mănăstiri, la 30 noiembrie 1705, Constantin Brâncoveanu îi mai dăruiește
numeroși țigani, împreună cu toate zapisile și scrisorile de cumpărătoare ale
acestora 22.

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Râmnicu Sărat.
Detaliu tablou votiv: Constantin Brâncoveanu și fiul Matei Brâncoveanu (stânga);
spătarul Mihai Cantacuzino și fiul său, Mihai Cantacuzino (dreapta)

De asemenea, atrage atenția și practica donațiilor făcute de către boieri. În
anul 1700, spătarul Mihail Cantacuzino închină mănăstirii proprietățile
21
22

Idem, I/20.
Idem, I/23.
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cumpărate în anii 1691-1695 23 de la mai mulți moșneni, în suprafață de 1050 de
stânjeni din moșiile Amara și Găojani 24, iar căpitanul Vasile, care apare în
documentele din perioada 1688-1700 25 ca un mare proprietar feudal,
cumpărând foarte multe proprietăți de la moșnenii din Vârteșcoi și Olteni 26, în
anul 1705, îi lasă mănăstirii, printr-un testament, toată averea agonisită de el.
Și oamenii de rând obișnuiau să facă donații mănăstirii, toate aceste danii
având un scop bine definit: mântuirea sufletului prin pomenirea veșnică. În
actul de la 4 februarie 1696, prin care Stancul dăruiește mănăstirii o moșie în
Domirești, acesta motivează dania în felul următor: pentru sufletul părinților
noștri și pentru sufletul nostru, să ne pomenească și pe noi la svântul
jărtfelnic 27.
De asemenea, până în anul 1714, mănăstirea mai dobândește și proprietăți
sub formă de clădiri obținute prin cumpărături sau danii: o cârciumă în oraș de
la Hristodor vameșul, împreună cu pivnița 28; șase case în oraș de la Oprea
zidarul 29, Marula 30, Istrate croitorul 31, Iordache blănarul 32, Radu olarul 33 și
Hristodor vameșul 34, o casă în Jideni de la Nica 35 și una în Topliceni de la Toe
fiul lui Margine 36; și nouă mori: una de la Lamba Grecu în Brehoi 37 și de la
Stana în Obidiți 38, și câte două roți de moară de la Matei căpitanul în Olteni 39,
de la Nica Mălaiu pe apa Milcovului și de la Mihai Grecul pe apa Râmnicului 40.
Foarte interesante și bogate în informați sunt și documentele de închinare
a unor schituri. Fiind închinate mănăstirii din Râmnic, acestea au beneficiat de
avantajele așezământului mamă, respectiv scutiri de taxe și biruri, dar, totodată
acest statut le-a adus și declinul pe termen lung. Ele au trecut în umbra
mănăstirii, iar prin unirea proprietăților, latura duhovnicească a trecut pe planul
Idem, V/15, V/16, V/17 V/18, V/19, V/20.
Sat dispărut astăzi, se afla pe lângă Valea Râmnicului.
25
A.N.I.C., fond cit., doc. III/22, III/27, III/28, III/1, III/5, III/29, III/30, III/32, III/33, III/34,
III/37, III/38, III/40, III/44, III/46, III/47, III/49, III/50, III/51, III/55, III/65.
26
Astăzi sat în comuna Vârteșcoiu.
27
A.N.I.C., fond cit., doc. IX/26.
28
Idem, I/25.
29
Idem, I/26.
30
Idem, IV/5.
31
Idem, IV/6.
32
Idem, IV/7.
33
Idem, IV/8.
34
Idem, I/25.
35
Idem, II/98.
36
Idem, I/29.
37
Idem, II/96.
38
Idem, XIII/12.
39
Idem, XXI/5.
40
Idem, I/19.
23
24
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al doilea, monahii fiind folosiți mai ales la muncile istovitoare de pe întinsele
moșii.
Schitul Cocorăști, ctitorit de Radu căpitanul, este închinat mănăstirii la 13
iunie 1690 41, iar la câteva zile, domnitorul Constantin Brâncoveanu, emite un
hrisov prin care confirmă închinarea și toată averea schitului 42.
În anul 1695, Iane hagiul închină mănăstirii din Râmnic partea lui din
Schitul Jitia, ctitorit împreună cu slugerul Gheorghiță Dedulescu și soția
acestuia Maria 43. În același an, Neagoe Topliceanul, ginerele slugerului
Gheorghiță Dedulescu, închină și partea rămasă, pentru pomenirea ctitorilor 44.
Ca și mănăstirea, Schitul Peletic așezat pe moșia Gura-Caliții, având
Hramul Sfântul Arhanghel Mihail, avea întinse proprietăți în satele din
împrejurimi, ceea ce l-a făcut și mai atractiv pentru egumenii mănăstirii
râmnicene. În anul 1694 Constantin Brâncoveanu dă un hrisov prin care acordă
acestui schit mai multe scutiri; în anul 1695, șase boieri hotarnici rezolvă, în
favoarea schitului, pricina privind proprietatea Tinoasa, urmând ca în anul
1697, preotul Cristea Hereul, să-l închine mănăstirii din Râmnic cu toată averea
lui 45; în anul 1701 a fost întocmită o foaie cu zapisele schitului care atestă toate
proprietățile acestuia de care beneficia acum mănăstirea 46.
Întâlnim și numeroase documente care fac referire la Schitul Sfântul
Nicolae din Focșani, înființat în a doua jumătate a secolului al XVII-lea de
călugărul Filotei și care a fost închinat Mănăstirii Râmnicu Sărat de către
domnul Nicolae Mavrocordat la 20 aprilie 1729 47. Schitul cumpără sau primește
numeroase proprietăți de la oamenii locului 48, iar un document din anul 1713
vorbește despre o învoială între egumenul Filotei, ctitorul, și armașul Șteful
pentru a zidi o biserică din piatră în locul celei din lemn 49.
Totodată, mai sunt menționate schiturile: Trăisteni, închinat în anul 1695
de către Zăganul căpitanul, ctitorul schitului, fapt confirmat și de un document
din anul 1698 unde este amintită mănăstirea de la Trăisteni zidită din temelie și
făcută de Zăgan căpitan. Și o au închinat la sfânta mănăstire de la Râmnic 50;
Gârbovi ridicat pentru pomenirea lui Șerban Gârboveanul și a fiului său Radu
căpitanul de către Dedul Dedulescu fiind închinat mănăstirii în anul 1714
Idem, XIII/48.
Idem, XIII/8.
43
Idem, I/14.
44
Idem, XIV/4.
45
Idem, XI/1, XI/3, XI/4.
46
Idem, XI/5.
47
Idem, Inventar nr. 33.
48
Idem, I/17, VII/6, VII/10, XIII/10.
49
Idem, I/30.
50
Idem, XVI/11.
41
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(lăsându cumnatul Radu căpitan la moartea lui (…) taleri 300 să-i fac beserică
de peatră în Gărbovi, unde iaste socru nostru Şărban părcălabul și cumnatul
mieu Radul căpitan îngropați. Și m-au făcut pe mine epitrop ca să iau acei
bani și să cheltuiascu eu acești bani să fac beserica 51); Vârteșcoi căruia la data
de 31 iulie 1714 i se inventariază bunurile de către mănăstire 52.
Așadar, nu numai că acest așezământ a dispus de numeroase ajutoare
pentru întreținerea sa, dar, prin veniturile câștigate putea să susțină și
mănăstirea de la Muntele Sinai, care, conform dorinței domnitorului Constantin
Brâncoveanu, din venitul total al mănăstirii, primea două părți. Şi urmașii la
domnie ai lui Constantin Brâncoveanu întăresc toate cele date de ctitor,
adăugând și alte proprietăți, astfel, până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, s-a
afirmat că mănăstirea ajunge să stăpânească jumătate din suprafața fostului
județ Râmnicu Sărat 53.
După cum putem vedea, aceste câștiguri erau utilizate de către mănăstire
și pentru acordarea unor împrumuturi, debitorii garantând achitarea datoriilor
prin zălogirea unor bunuri funciare sau chiar robi. Un astfel de exemplu îl
întâlnim și în documentul din 8 mai 1712, în care Gheorghiță Topliceanul
împrumută 30 de taleri de la mănăstire punând zălog moșia lui din Horjănești 54,
iar țiganul Slav și femeia lui Stanca garantează cu cele două fete ale lor pentru
eliberarea feciorului Stoian 55.
În goana după pământ și după venituri noi, mănăstirea încalcă de multe
ori pământul străin, fapt care duce la numeroase conflicte. Astfel, întâlnim cărți
de judecată și mărturii care ne oferă informații despre problemele dintre
mănăstire și diverse persoane pentru stăpânirea proprietăților. După cum știm,
domnul muntean acordă o parte din dreptul de jurisdicție în favoarea unor
dregători laici sau în favoarea unor fețe bisericești. Astfel, la 1 mai 1691,
Constantin Brîncoveanu împuternicește pe toți protopopii din Episcopia
Buzăului să judece după sfânta pravilă diferitele pricini civile ce se vor ivi, iar
pe cei cu abateri mai grave să-i judece personal chiar episcopul 56.
Reprezentativă în acest sens este cartea de judecată, din anul 1705, a
episcopului Damaschin referitoare la conflictul dintre Temelie și egumenul
mănăstirii pentru stăpânirea moșiei Mucești 57. Foarte interesantă este și cartea
episcopului Iosif al Buzăului, din 17 mai 1712, referitoare la plângerea făcută
Idem, VIII/20.
Idem, III/74.
53
T.G. Bulat, op. cit., p. 1049.
54
A.N.I.C., fond cit., doc. X/40.
55
Idem, XVII/12.
56
George Potra, Documente brâncovenești în legătură cu biserici și mănăstiri din țară și din
străinătate, în ,,G.B” Anul XXIII, Nr. 11-12, noiembrie-decembrie, 1964, pp. 1104-1105.
57
A.N.I.C., fond cit., doc. XVI/15.
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de egumenul Nichifor împotriva ceaușului Andreica care a înecat moara
mănăstirii construind alta mai jos, pe apa Milcovului 58.
Asistăm chiar și la cumpărări de moșii fără știrea rudelor. Astfel, un
document din 9 iulie 1709 ne arată că un anume Dragul vinde părintelui
Nichifor niște vii aflate în Dealul Jidenilor 59. Nefiind de acord cu tranzacția
făcută, frații Dragului răscumpără pământul și îl vând mai departe căpitanului
Nica din Buzău 60. Aflând de această vânzare, egumenul se împotrivește
ajungând la judecată, în fața spătarului Toma Cantacuzino care va da o sentință
în favoarea mănăstirii 61.
Și testamentele căpitanului Vasile 62 și al soției sale Chirana 63, prin care
lasă toată averea lor mănăstirii, sunt vehement contestate de urmașii acestora,
dovadă fiind și documentul din 1708 al mitropolitului Antim 64 și hrisovul lui
Constantin Brâncoveanu din 1712 65 prin care întăresc dania, în urma
neînțelegerilor dintre egumenul mănăstirii și urmașii defunctului. În cele din
urmă, mănăstirea se va milostivii de fratele răposatului și ii va da lui și familiei
sale o parte din această avere văzându-i în multă sărăcie 66.
De asemenea, tot în urma unor conflicte pe care mănăstirea le-a avut cu
boierii locului la strângerea dijmei, Constantin Brâncoveanu îi reîntărește, în
anul 1704, vinăriciul din Dealul Jidenilor 67. În baza acestei porunci, în anul
1712, Nica, fiul lui Nica neguțătorul din Buzău, este nevoit să-i cedeze
egumenului Nichifor, jumătate din viile sale din Dealul Jidenilor pentru
vinăriciul pe care îl datora mănăstirii 68.
În ceea ce privește problema abuzurilor, documentele ne informează
asupra numeroaselor încălcări ale hotarelor de către mănăstire, un exemplu în
aceste sens fiind documentul din 28 decembrie 1709 69 în care este consemnat
faptul că, în momentul alegerii hotarele moșiilor Scărișoara, Valea Rea și Jitia
ale mănăstirii, a fost acaparată și moșia lui Dediul și a fratelui său Andronic.
Tot în documente regăsim foarte multe tranzacții cu țigani robi, care ne
arată statutul acestora. Faptul că cineva se năștea din părinți robi atrăgea după
sine și starea de robie. După cum arată și documentele, această stare de robie a
Idem, III/72.
Idem, II/86.
60
Idem, II/91.
61
Idem, II/90.
62
Idem, III/59.
63
Idem, III/67, 68.
64
Idem, III/63.
65
Idem, III/71.
66
Idem, III/62.
67
Idem, I/22.
68
Idem, II/98.
69
Idem, XV/16.
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urmașilor era decisă de cel care a fost inițial înregistrat ca rob. În anul 1710,
Ifrim țiganul se vinde mănăstirii cu tot neamul lui: să fim noi robi toți la sfânta
mănăstiré, robi în veci, noi, nepoții noștri și stră<ne>poții noștri, câți
Dumnezău ne va dărui. Totuși, căsătoria cu un rob nu atrăgea după sine robia.
În anul 1712, Paraschiv Chimingeriul, se va însura cu o țigancă a mănăstirii,
ulterior, închinându-se și el la mănăstire de a sa bunăvoie, pentru a fi alături de
soție.
Goana după brațe de muncă era atât de mare încât mănăstirea plătește
sume importante pentru delictele criminalilor, pentru a spori numărul robilor. În
anul 1704, țiganul Oprea este acuzat de furt și trimis la spânzurătoare.
Egumenul mănăstirii răscumpără țiganul, plătindu-i datoriile, și ca urmare,
acesta se închină mănăstirii împreună cu soția și copii 70. Atunci când fugeau de
responsabilități, robii erau urmăriți chiar dacă treceau hotarele țării. În anul
1707, mănăstirea primește dreptul, de la domnitorul Mihai Racoviță, de a-și
căuta toți țiganii șerbi care au fugit în Țara Moldovei 71.
De asemenea, documentele ne oferă informații interesante și despre viața
monahală. În acest sens menționăm documentul din 17 ianuarie 1713 72 al lui
Damaschin care, pentru a se călugării, mai întâi trebuie să facă danii sfintei
mănăstiri: făcându-mă sfinția sa călugăr, cuvântul așa ne-au fostu: dintâi să
miluescu la sfânta mănăstiré cu ce m-oi îndura, iar șădere<a> me<a> să fie la
Dălhăuți, la schitul nostru. Întâlnim și mențiuni referitoare la practica
schimbării numelor la intrare în monahism, care semnifică reînnoirea vieții:
într-un act de vânzare din anul 1694 este menționat Daniel călugărul, care s-a
numit Tagomir 73, iar într-un alt document din anul 1702, Varlaam călugărul
relatează: caré m-au chiemat pe mirenie Vasile Ţincule, caré m-am făcut
călugăr și m-am închinat la sfânta Mănăstirea Râmnicului 74.
Documentele vin cu lămuriri și în ceea ce privește confuziile sau
contradicțiile referitoare la istoricul mănăstirii. Cea mai mare greșeală s-a
produs în ceea ce privește data construcției edificiului. Istoricii au contrazis atât
afirmațiile lui Radu Greceanu precum și hrisovul din anul 1700 conform cărora
construcția mănăstirii a început în ,,al doilea an al domniei”, adică în anul
1690. Confuzia s-a produs prin datarea greșită a documentului din 13 iunie
1690 75 sau a hrisovului domnesc din 20 iunie 1690 76 prin care se arată că

Idem, XXVII/9.
Idem, XXVII/22.
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Idem, XXI/4.
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Idem, X/27.
74
Idem, II/75.
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Idem, XIII/48.
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Idem, XIII/8.
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mănăstirea exista sau era în construcție la acea vreme 77. Astfel, s-a ajuns la
stabilirea anului 1689 ca fiind data începerii construcției mănăstirii, lucru total
eronat 78.
De asemenea, s-a relatat faptul că primul egumen al mănăstirii ar fi fost
Averchie fiind menționat pentru prima dată într-un document din anul 1693 79,
lucru care este contrazis de un zapis din anul 1692 prin care Mihai Lungul
vinde părintelui iegumănului Averchie și a tuturor părinților câți vor fi
lăcuitori la sfânta mănăstiré a Râmnicului moșia lui din Domirești 80. Totodată,
înaintea lui Averchie, în anul 1690, în documente apare ca și conducător al
mănăstirii egumenul Timothei, despre care s-a afirmat ca ar fi fost egumen al
vechii așezări monahale, lucru combătut de același hrisov domnesc din anul
1690.
Şi în ceea ce privește anul închinării mănăstirii la Muntele Sinai au existat
o serie de neconcordanțe. Dacă, mulți istorici au luat în calcul hrisoavele din 30
iunie 1700 81 și 4 iulie 1700 82 ca și documente de închinare 83, ambele acte fiind
de fapt întăriri prin care domnul și spătarul confirmă proprietățile dăruite de-a
lungul timpului mănăstirii și întărește închinarea la Muntele Sinai, ulterior au
fost descoperite mai multe surse care modifică această dată, închinarea având
loc înaintea acestui an. Prin urmare, ținând cont că domnul însuși adeverea, într-un
hrisov din 21 noiembrie 1693, faptul că mănăstirea era deja închinată (și o am
închinat la sfânta și împărăteasca mănăstire <de> la Sinaia și părintelui
Averchie egumenul și tuturor călugărilor câți vor fi lăcuitori la aceasta sfântă
mănăstire 84), închinarea ar fi putut avea loc odată cu venirea egumenului sinait
Averchie, adică în perioada 1691-1692. Importanța acestui egumen este
demonstrată de zugrăvirea chipul său în glaful ușilor de la intrarea în biserică,
unde apare mențiunea: Averchie igumeno monarh Sinaiti 85.
Totodată, trebuie precizate și numele reprezentative întâlnite în aceste
documente, precum: membri ai renumitei familii boierești Dedulescu (originari
din această zonă, însemnați mai ales în secolul al XVIII-lea fiind cunoscuți
pentru cele trei lăcașuri de rugăciune ridicate pe moșiile Dedulești, Băbeni,
Drăghiești înscrise ca bunuri de patrimoniu național, dar și prin diversele funcții
Ionel Ene, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Râmnicu Sărat – moștenire
brâncovenească, Focșani, 2014, p. 23; Horia Constantinescu, op. cit., p. 51.
78
Valentina Cristina Sandu, op. cit., p. 20.
79
Ionel Ene, op. cit., p. 161, Horia Constantinescu, op. cit., p. 52.
80
A.N.I.C., fond cit., doc. IX/23.
81
Idem, I/18.
82
Idem, I/19.
83
T.G. Bulat, op. cit., p. 1033; Epifanie Norocel, Ctitorii voievodale în Eparhia Buzăului,
Editura Episcopiei Buzăului, Buzău 1988, p. 106.
84
A.N.I.C., fond cit., doc. I/13.
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T.G. Bulat, op. cit., p. 1032 ; Horia Constantinescu, op. cit., p. 52.
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de demnitari pe care le-au deținut, la nivel înalt, în cadrul protipendadei
principatului muntenesc din epocă) 86, Neagoe Topliceanul (ajuns mai apoi
clucer și înrudit cu familia Dedulescu), Iorga staroste (întemeietorul neamului
de boieri Lipănescu 87), Neculai și Dumitrașcu Bagdat (familie foarte
recunoscută în această zonă mai ales în secolele XVIII-XIX și ctitori de
biserici), Robe cel Bătrân și Robe cel Tânăr/Mic (familia Robeștilor). De
asemenea, documentele abundă de toponime deosebit de valoroase pentru
istoria locală.
În concluzie, acest articol nu și-a propus să epuizeze toate aspectele care
ar mai fi trebuit spuse în legătură cu importanța documentelor cuprinse în
fondul acestei mănăstiri, lăsând celor interesați bucuria de a le descoperi
valoarea și, bineînțeles, de a le folosi în cercetările lor.

86
Serviciul Județean Buzău al Arhivelor Naționale, colecția Manuscrise, depunere Constantin
Dumitrescu, pachetul XV, Vol. XV; Octav-George Lecca, Familiile boierești române – istoric
și genealogie, București, pp. 202-203; N. Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Țara
Românească și Moldova, sec. XIV-XVII, București, 1971, p. 167; Valeriu Nicolescu, Un colț de
Țară Românească. Județul Slam Râmnic. Nume cu renume, vol. 6, Buzău, 2015, pp. 94-96.
87
Gheorghe Lazăr, Documente privitoare la negustorii din Țara Românească, vol. 2: 16891714, Iași, 2014, p. 1.
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Aspecte privind politica externă
a domnitorului Constantin Brâncoveanu
Ioan TIMOFTE
Aspects Regarding the Foreign Policy of the Ruler Constantin Brâncoveanu
Abstract
At the end of the 17th century and the beginning of the 18th century, Europe was
dominated by illustrious rulers, such as Peter the Great in Russia, Louis XIV in France,
Joseph I of Habsburg in Germany and Austria, Charles XII in Sweden, John Sobieski
in Poland.
On the background of conflicts and prominent personalities, in the
Romanian Lands stood out the ruler Constantin Brâncoveanu, in Muntenia (16881714), who ruled with great wisdom for 26 years Wallachia.
We intend to evoke the deeds of Constantin Brâncoveanu, whose tragic end
marks 307 years, considering, in particular, foreign policy and relations with other
countries, an area that has been a major concern for the ruler. He focused his efforts on
consolidating the autonomy of his country, pursued the recognition of Muntenia as a
state entity by the great powers of the time, the Christian ones in the first place.
Key words: Constantin Brâncoveanu, Romanian Lands, foreign policy

Epoca lui Constantin Brâncoveanu a început în contextual faimosului
asediu al Vienei, din anul 1683. Nu era încă domnitor, dar înaintașii săi
Cantacuzini au participat la acel moment, de partea Turicei, sprijinind discret pe
vienezi.
Imperiul Otoman, care, în urma bătăliei de la Mohacs (1526), desființase
regatul maghiar, creând Pașalâcul de la Buda și preluând sub „oblăduirea” sa
Transilvania, a pus Europa în alertă, nu suficient însă, pentru că avea să urmeze
asediul Vienei din 1683. Europa, în principal Austria, dar și Rusia și Polonia au
luat aminte că Turcia mersese prea departe în politica sa expansionistă. Asaltul
otoman asupra Vienei și respingerea agresorului turco-tătar a dat de gândit
statelor europene, cărora li s-a asociat Rusia, dar fiecare cu interese proprii.
Ceea ce urma să le unească a fost diminuarea pericolului turcesc.
Construcția politicii externe în vremea domniei lui Constantin
Brâncoveanu are o semnificație caracteristică, dat fiind reașezarea orientărilor
geopolitice ale Europei la sfârșitul veacului al XVII-lea și începutul celui
următor.
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Europa a cunoscut atunci momente de revizuire a politicii unor state ca
Franța, Austria, Polonia, Rusia. Avem în vedere orientarea intereselor Franței
către estul Europei, ascensiunea Austriei ca putere imperială, încercările
Poloniei de a juca un rol important în zonă, deci în vecinătatea Țărilor Române.
Tot în acea perioadă, Rusia își încerca puterea militară cu aceea a Suediei, dar
căutând din priviri și către vest, respectiv spre Țările Române, aflate sub
dominație turcească.
După stingerea ultimului val de succese otomane în spațiul european, prin
eșecul asediului asupra Vienei (1683), turcii au fost nevoiți să adopte o politică
defensivă din punct de vedere militar și politic.
Mare putere la acea vreme, Turcia a intrat în conflict cu noile forțe ce se
ridicau în Europa de răsărit, respectiv Imperiul Habsburgic, care va și cuceri
teritorii în dauna turcilor. Astfel, Austria a înglobat Ungaria, Transilvania,
Banatul și temporar Oltenia, precum și nordul Serbiei. Totodată, la sfârșitul
secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, Rusia, impulsionată de
reformele lui Petru cel Mare, și-a făcut simțită prezența în politica sud-est
europeană, pentru ca mai târziu, în cursul secolului al XVIII-lea, profitând de
rivalitatea austro-prusacă și de cea anglo-franceză, să înregistreze succese
notabile în expansiunea sa pe seama Imperiului Otoman.
De asemenea, un factor politico-militar dornic de cuceriri teritoriale a fost
Polonia, care emitea pretenții asupra Moldovei, urmărind îndepărtarea turcilor
din zonă. În perioada la care ne referim, Țările Române se situau la interferența
intereselor politice și militare ale celor trei mari imperii: cel Otoman, care
intrase în declin strategic, Imperiul Rus și cel Austriac – ambele în ascensiune.
Pe lângă acestea, mima ca mare putere și Polonia.
Reținem că la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui următor,
Europa era dominată de conducători iluștri, precum: Petru cel Mare în Rusia,
Ludovic al XIV-lea în Franța, Joseph I de Habsburg în Germania și Austria
(dinastia Habsburgilor), Carol al XII-lea în Suedia, Ioan Sobieski în Polonia.
Pe acest fundal de conflicte și personalități proeminente, în Țările
Române s-a remarcat domnitorul Constantin Brâncoveanu, în Muntenia (16881714), care a condus cu înaltă înțelepciune 26 de ani Țara Românească, de la
sud de Carpați. Este de remarcat voievodul-savant Dimitrie Cantemir, care a
strălucit, pentru scurtă vreme, ca un astru binefăcător în Moldova.
Ne propunem să evocăm faptele lui Constantin Brâncoveanu, de la a cărui
sfârșit tragic se împlinesc 307 ani. Avem în vedere, cu deosebire, politica
externă și relațiile cu alte țări. Acest domeniu a constituit pentru domnitor o
preocupare de maxim interes. El a concentrat efortul pentru consolidarea
autonomiei țării sale, autonomie limitată, dar existentă totuși. A urmărit
recunoașterea Munteniei ca entitate statală de către marile puteri ale vremii,
cele creștine în primul rând.
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Cârmuitorul Țării Românești a căutat, prin negocieri cu Austria, Polonia
și cu Rusia, să restabilească drepturile suverane ale țării sale. Amintim faptul că
în timpul înaintașului său, Constantin Șerban, s-a ajuns la un tratat formal, prin
care se recunoștea independența și individualitatea Țării Românești, cu prețul
unei prezumtive suveranități a Imperiului Austriac. Constantin Brâncoveanu a
menținut legături discrete cu guvernele Austriei și Rusiei, prin intermediul unor
înscrisuri și personalități ale acestor state, precum și ale altor țări europene.
Apropierea de Europa a Țărilor Române s-a produs mai concret în timpul
domniei lui Constantin Brâncoveanu. Politica a fost gândită de înaintașul său,
Șerban Cantacuzino (1679-1688). Lucrări de specialitate consemnează faptul că
„încă din ultimul deceniu al secolului al XVII-lea s-au putut întrezări alte
opțiuni de orientare externă ale lui Brâncoveanu și ale partidei Cantacuzinilor” 1.
În speranța eliberării de sub turci sau cel puțin a slăbirii dominației
otomane, domnitorii români au căutat alianțe mai întâi în vest, apoi și spre
răsărit, privind către Rusia.
Calitățile sale de bun diplomat l-au ajutat pe Brâncoveanu să realizeze și
să mențină pe durata domniei o politică externă de echilibru. A recurs la un
complicat joc diplomatic între austrieci și turci, urmărind să construiască un
statut politic sigur, cu opțiuni către Europa 2. Încă de la începutul domniei,
Brâncoveanu a încheiat alianța cu Casa de Austria, fapt ce putea atrage reacții
violente din partea turcilor, domnitorul s-a lăsat antrenat de interesele
austriecilor, care urmăreau să cunoască îndeaproape potențialul militar și politic
al Porții. Așa s-a făcut că austriecii l-au determinat pe Brâncoveanu să
manifeste supunere față de turci pentru a nu da de bănuit legăturile și apropierea
de Austria. De altfel, austriecii au intrat cu armata în Țara Românească (1689)
cu scopul tactic de a demonstra că domnitorul român este adversar Austriei și
atașat Porții Otomane 3.
Iată ce observa istoricul Paul Cernovodeanu în legătură cu atitudinea
domnitorului român: „Brâncoveanu și sfătuitorii lui Cantacuzini au căutat să
țină principatul departe de flăcările conflictului austro-otoman și să-și apere
statutul de autonomie al țării, refuzând, în măsura posibilităților, o cooperare
militară activă cu turcii, dar ferindu-se totodată să accepte schimbarea
dominației otomane prin cea austriacă” 4.
Având o domnie îndelungată, ar părea că domnitorul Constantin
Brâncoveanu a dus o viață liniștită, lipsită de adversități, îndeosebi pe plan
extern. Realitatea arată că domnitorul muntean a luptat cu numeroase
Pe larg, Istoria românilor (tratat), vol. V, Edit. Encicl., Bucureşti, 2003, p. 261.
Ibidem, p. 262.
3
Ibidem, p. 259.
4
Ibidem, p. 260.
1
2
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împotriviri și suspiciuni ce veneau din mai multe direcții. Iscusința lui politicodiplomatică a făcut ca domnia să dăinuiască și odată cu aceasta să fie asigurată
stabilitatea în țară, precum și afirmarea acesteia în plan extern.
Referindu-se la îndelungata sa domnie, A.D. Xenopol scria că
Brâncoveanu „este unul din acele rare excepțiuni care întârzie peste sorocul
obișnuit pe Scaunul domnesc…” 5.
De altfel, este de remarcat faptul că istoricul citat a alocat în scrierile sale
un spațiu considerabil lui Constantin Brâncoveanu, peste 70 de pagini, ceea ce
reflectă dimensiunea și măreția acelei domnii și a personalității care a întruchipat-o.
Dăinuirea românismului ca statalitate s-a datorat, în mare măsură, și lui
Constantin Brâncoveanu. Se considera de către istorici că Moldova nu a ajuns
sub stăpânire polonă, fapt ce ar fi constituit un dezastru. Exista această
perspectivă sumbră. De asemenea, Transilvania nu a revenit la unguri, după
retragerea otomană, ci a căpătat autonomie în cadrul Imperiului Austriac. Țara
Românească și-a menținut statutul de vasalitate, ca și Moldova de altfel,
vasalitate considerată de Xenopol ca benefică în acele momente. Referitor la
acest fapt, iată ce consemnează marele istoric: „Pacea de la Karlowitz (1699) 6
aduse rezultatul cel prea fericit pentru noi [românii] de a nu fi fost smulși atunci
de sub suzeranitatea turcească, ci lăsați acolo, nu e vorba, îngropați într-o
mocirlă, dar de noroiul căreia avea să ne spele limpedele izvor al regenerării
noastre morale și intelectuale, ce ne cuprinse în veacul în care trăim” 7 (referire
la secolul al XIX-lea). Xenopol pornea de la ipoteza că dacă Moldova ar fi
intrat sub puterea Poloniei, „sfârșitul acestei nefericite țări (adică Moldova) ar fi
însemnat și sfârșitul a jumătate din însuși trupul nostru, iar Muntenia intrând
sub Austria, după dreptul [pretențiile] Ungariei, ar fi fost atribuită acesteia;
constituirea vestitului dualism, și soarta ei ar fi acum [1896] aceea nu de
invidiat a Transilvaniei”. Xenopol își exprima îngrijorarea că „putința de a
constitui un singur corp din țările surori ar fi fost înlăturată pentru totdeauna, și
istoria poporului românesc s-ar fi înmormântat încă din acele timpuri de neagra
întunecime” 8.
Aceasta era perspectiva românilor în timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu, care, cu abilitate și cu eforturi financiare, a făcut să dăinuie
românismul în condițiile unor politici rapace a puterilor ce înconjurau Țările
Românești. Referindu-se la acea pace de la Karlowitz, Xenopol are unele
considerații elocvente, „Tratările ce au premers încheierii acelei păci –
A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, Iași, 1896, vol. VIII, p. 1.
Între anii 1683-1699, s-a derulat războiul dintre „Liga Sfântă” (coaliție formată din Rusia,
Austria, Veneția și Polonia) și Imperiul Otoman, război încheiat cu înfrângerea Turciei și
încheierea Păcii din 1699.
7
A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, Iași, 1896, vol. VIII, p. 46.
8
Ibidem.
5
6
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precizează istoricul – arată toată adâncimea proporției peste care au trecut
Țările Române” 9.
Față de cele consemnate de istoricul român, se considera, cu temei, că
personalitatea puternică a lui Constantin Brâncoveanu, însoțită de abilitățile lui
politico-diplomatice, a contribuit la salvarea națiunii române, deschizându-se
astfel perspectiva întregirii ei,
după ce își va fi dobândit
independența deplină.
Precizăm faptul că, în
acea vreme, Țările Române
erau revendicate de Polonia,
Turcia le stăpânea ca vasale,
Austria le dorea sub influența
lor, Franța începuse a privi
spre această zonă eurostrategică. Ce să mai spunem
de Rusia, care se considera
cea mai „îndreptățită” a apăra
ortodoxia din această parte a
Europei!
Este locul să subliniem
faptul că Brâncoveanu a știut
să facă adevărate slalomuri
diplomatice, între Franța [via
Constantinopol],
Austria,
Turcia
și
Rusia,
state
Constantin Brâncoveanu
puternice, care se războiau
între ele, de cele mai multe ori pe teritoriul Țărilor Române. Brâncoveanu a
întreținut relații și cu unii și cu alții, în ideea păstrării domniei, la care ținea
foarte mult, dar și pentru a asigura stabilitatea politică în țara sa și a o feri de
pericole.
Privitor la abilitățile politico-diplomatice ale lui Constantin Brâncoveanu,
Nicolae Iorga, intitulează sugestiv un subcapitol din Istoria românilor, și
anume: Între germani și turci 10. Brâncoveanu a știut să valorifice realitățile
timpului, „luptându-se” cu unii și cu alții, cu armele sale diplomatice. Ca
domnitor al unui stat mic, expus mai multor pericole dinafară, Constantin
Brâncoveanu a găsit mijloacele adecvate pentru evitarea lor.

9

Ibidem.
Nicolae Iorga, Istoria românilor, Edit. Encicl. București, vol. VI, p. 313.

10
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Relațiile relativ bune cu Austria au fost răsplătite de către împărat,
acordându-i-se lui Brâncoveanu titlul de „Principe al Sfântului Imperiu”.
Totodată, i s-a îngăduit să achiziționeze proprietăți în Transilvania, în zona
Brașovului (Sâmbăta de Sus), cu dreptul de a se putea refugia acolo în caz de
primejdie din partea turcilor.
Pe de altă parte, același Brâncoveanu a reușit să corupă înalți oficiali
otomani „prin bogate daruri” pentru a îndepărta suspiciunile turcilor față de
politica sa.
Personalitatea lui Brâncoveanu a fost prețuită și de către diplomați ai
timpului. Astfel, ambasadorul Veneției la Viena menționa despre „faima de a fi
înțelept” a domnitorului român. Aprecia faptul că putea să „penduleze cu
îndemânare în privința relațiilor cu Împăratul și Poarta, folosindu-se de dibăcia
de a da sfaturi care pot să fie folositoare sau plăcute, uneia sau alteia dintre
părți, veghind cu grijă la faptele creștinătății, dar adunând cu aceeași grijă și pe
cele ale Turciei” 11.
În același timp, Constantin Brâncoveanu nu a neglijat relațiile cu Rusia,
țară creștin-ortodoxă, care ar fi putut să absolve Principatele de ingerințele și
pericolul catolicismului, precum era vizată și posibila eliberare de sub
musulmani 12.
Bunele relații cu Rusia s-au reflectat și prin actul generos al Țarului de a-l
decora pe Brâncoveanu, în august 1700, cu distincția Crucea de cavaler a
ordinului „Sfântul Andrei”. Domnitorul Român a întreținut o intensă
corespondență cu reprezentanți ai diplomației ruse, a avut schimburi de emisari.
Chiar dacă lent, din cauza interesului mai slab, la un moment dat al Rusiei,
apropierea de această putere s-a produs, totuși, în pofida răutăților strecurate de
partida Cantacuzinilor, deveniți între timp adversari ai domnitorului.
Izbucnirea războiului ruso-turc din 1710-1711 l-a pus pe Brâncoveanu într-o
situație complicată. Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei, s-a răsculat
împotriva turcilor, aliindu-se cu dușmanul acestora, Rusia. Brâncoveanu era în
tabăra turcă, dar spera într-o izbândă a Rusiei, pentru a proceda precum
Dimitrie Cantemir. Sorții victoriei au fost însă de partea Turciei, fapt ce a
complicat poziția lui Brâncoveanu, care și așa era suspectat de Poarta Otomană
de simpatii față de Rusia. Deși în relații bune cu Rusia, Brâncoveanu, cu simțul
lui diplomatic, a intuit că o eliberare a popoarelor din Balcani de către armatele
țariste nu era de dorit.
Fiind un practicant al ortodoxismului, Brâncoveanu a întreținut strânse
legături cu înalți ierarhi și cărturari greci. Influența exercitată de aceștia l-a
determinat pe domnitorul român să caute sprijin la Rusia. Grecul Gheorghe
11
12

Ibidem, p. 261.
Ibidem.
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Castriotul, emisar al lui Brâncoveanu, l-a sfătuit pe Țarul Rusiei să-și îndrepte
privirile asupra popoarelor din sud-estul Europei, ceea ce s-a și întâmplat în
perioada ce a urmat. Rușii s-au arătat mult mai interesați decât turcii în
ocuparea acestor teritorii. Istoria a relevat că ideea eliberării de sub turci de
către Rusia a fost o falsă iluzie, întrucât dominația rusă s-a dovedit mult mai
primejdioasă.
Prin realizările sale, în mai multe planuri – cultural-artistic, politic,
diplomatic –, Brâncoveanu a constituit un model pentru Țările Românești.
Istoricii raportează întreg spațiul românesc la „modelul” Brâncoveanu, privitor
la iscusința de a conduce țara fără violențe sau confruntări armate cu statele
vecine. A dominat cu personalitatea și faptele sale întreg spațiul românesc.
Nicolae Iorga consemnează că „de fapt cel ce conducea Moldova era
Brâncoveanu, și astfel se restabilea sistemul de la începutul veacului în care sub
două chipuri domnești înrudite era, în realitate, o singură voință în Moldova și
Țara Românească” 13.
Este de notat și faptul că în deceniul al IX-lea al secolului al XVII-lea se
conturase o alianță între cele trei țări românești. Politica de apropiere dusă de
domnitorii celor trei țări – Muntenia, Transilvania și Moldova –, respectiv
Șerban Cantacuzino, Mihai Apafi și Constantin Cantemir, a fost continuată de
Constantin Brâncoveanu.
Constituind un model pentru celelalte două țări, domnitorul Munteniei a
avut permanent în atenție evoluția evenimentelor interne și externe ale acestora.
Fiind în adversitate cu cantemireștii, Brâncoveanu a reușit la un moment dat să
impună domnitor la Iași pe Constantin Duca, viitorul său ginere. Mai mult, în
anul 1703, turcii i-au propus lui Brâncoveanu să preia asupra sa și cârmuirea
Moldovei „și să pună pe cine va ști, și el să răspundă de toate teflicurile (sic!) și
alte mâncaturi ce vor fi după obiceiul lor, socotindu-l mare bogat” 14.
Se poate spune că Brâncoveanu a constituit apogeul domniilor
pământene, atât ca durată (26 de ani de domnie), dar, mai ales, prin
personalitatea sa politică și diplomatică, la aceasta adăugându-se și cea culturalreligioasă. Prin dimensiunea sa domnitoare, Brâncoveanu a fost așezat de istorie
alături de Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Neagoe
Basarab, Petru Rareș, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Vasile Lupu. Faptele sale
l-au așezat între marii domnitori ai neamului românesc, iar credința sa l-a situat
între martirii ortodoxiei.
În al VI-lea volum din Istoria Românilor, consacrat monarhiilor, a
marelui istoric și om politic Nicolae Iorga, domnia lui Constantin Brâncoveanu
este văzută ca „monarhia culturală” prin excelență. Contextul istoric al acestei
13
14

N. Iorga, op. cit., vol. VI, p. 331.
Ibidem, p. 339.
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domnii fusese analizat însă de Iorga pe larg în anul comemorativ 1914 într-o
conferință susținută la Ateneul Român chiar în data de 15 august 1914 – la nici
două săptămâni de la izbucnirea Primului Război Mondial – având ca subiect
Valoarea politică a lui Constantin Brâncoveanu. Chiar de la început, marele
istoric condensează această valoare într-o formulare a cărei concizie nu poate
decât să impresioneze: Brâncoveanu a izbutit „să păstreze nu numai Țara
Românească, ci întreaga noastră națiune, ca trup politic, ca suflet românesc,
timp de mai bine de un sfert de veac”, urmărind pe parcursul întregii sale
domnii „un singur gând: păstrarea țării sale întreagă prin toate greutățile unei
epoci extraordinare”, altfel spus, așa cum rezumă Iorga, Brâncoveanu „a știut, în
curs de un sfert de veac, să-i servească, pe turci, de nevoie, fără să părăsească
nici un drept al țării sale; a știut să înlăture stăpânirea necondiționată a
creștinilor, austrieci, poloni, ruși asupra pământului românesc; a știut să lege de
muntenii săi prin legături culturale și politice Moldova”.
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Schitul și mănăstirea Durău –
studiu de istorie culturală și religioasă
Daniel DIEACONU
Durău Hermitage and Monastery – Study of Cultural and Religious History
Abstract
This study is dedicated to a monastic place of worship in Neamț County, a
monument of history and architecture, located at the foot of Mount Ceahlau, with an
existence of several centuries, in which important personalities of Romanian culture
had an important role such as: Metropolitan Veaniamin Costache , journalist and
politician George Panu, or painter Nicolae Tonitza. Its history is intertwined with the
legend, a natural fact for the region in which it is located, Ceahlăul being the mountain
with the richest mythology in the entire Romanian space. Its existence starts from a
small hermitage of nuns, with a small wooden church, to the hermitage with a large
stone church, to the elevation to the rank of a monastery, the establishment of a
significant council, supported by great men of culture, politics and even the royal
family. It benefits, at the end of the interwar period, from painting made by Tonitza
and his students, from functional properties, forests, mills, sawmills, workshops, which
will later become the property of the state, the monastery becoming a museum. Several
monks were fighters in the anti-communist resistance and we mention Iustin Pârvu or
Varahiil Moraru. The return of democracy meant that in Durău an independent
monastery was reconstituted, with metoace, with numerous nuns involved in special
cultural-artistic activities. To carry out this study of cultural and religious history we
used documents from the great medieval collections, studies of history, literature,
monographs and archive documents, from the county services of Neamț and Iași, but
also from the Archive of the Metropolitan Church of Moldova and Bucovina in Iași.
Keywords: hermitage, monastery, metoc, resistance, ecumenical tourism

Mănăstirea Durău reprezintă unul dintre cele mai reprezentative lăcașuri
monastice ortodoxe românești, cu mare rezonanță în spiritualitatea românească,
legată indisolubil de muntele Ceahlău, singurul nostru munte cu hram și
sărbătoare. Astăzi, complexul monastic de la Durău este alcătuit din mai multe
clădiri, care s-au construit în perioade diferite, dar, în ciuda diferențelor
arhitecturale, formează un tot armonios. Este un meleu arhitectonic fericit, în
care se îmbină tradiționalul cu modernul, cu o dispunere reușită în spațiu,
într-un patrulater bine încadrat în peisajul natural și antropic.
Pentru realizarea acestui studiu am utilizat vechile scrieri dedicate
regiunii, monografii, colecții de documente, literatură și documente din arhivele
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ieșene, multe dintre ele inedite, aparținând unor fonduri care s-au aflat în atenția
lui Gheorghe Ungureanu și Constantin Turcu, arhiviști și istorici, originari de la
poale de Ceahlău.
Complexul este situat în satul Durău, comuna Ceahlău, județul Neamț, la
o înălțime de 780 m, în sprânceana muntelui Ceahlău, într-un peisaj mirific,
care a atras din vechime numeroși turiști, oameni de mare cultură români și
străini. Este parte a unei adevărate Meteore românești din jurul muntelui
Ceahlău, pe care numeroșii sihaștri și călugări l-au transformat într-un munte
sfânt și amintim vechile lăcașuri: Sihăstria Ceahlăului, Sihăstria Poienile,
Mănăstirea Hangu-Buhalnița, Mănăstirea Pionul, Schitul Cerebuc, Schitișorul,
Sihăstria Casiana, Sihăstria Sofia ș.a.
Întotdeauna vechile lăcașuri de cult își au începuturile învăluite în
legendă, dar tradițiile istorice conțin întotdeauna și fărâme de adevăr. Conform
inscripției săpată pe o placă de marmură, întocmită de însuși mitropolitul
Pimen, un apropiat al Durăului, la 1931, „cea dintâi așezare călugărească a
Durăului, după tradiție, e ctitorită de călugărița Mariana – zice-se – fiică de
domn moldovean”. Este ceea ce afirmă și preotul și arheologul Constantin
Matasă: „După tradiție, Durăul a fost în vechime săhăstrie de maice, cu o
bisericuță mai sus de unde este astăzi, mai sub Ceahlău. Se zice că o fată de
domn, Mariana, a venit aici cu două tovarășe, s-a făcut schivnică și a întemeiat
săhăstria Durăului, unde au stat maice până s-a făcut Schitul Hangu, din
apropiere” 1.
Varahiil Lateș, stareț la Durău, scria la 1885: „După tradiție, Schitul
Durău a fost înființat de sihaștri care au locuit împrejurul Ceahlăului (Pionului)
și chiar deasupra lui, unde rar un urs sau un lup rătăcește gonit fiind de foame.
Sihaștrii, unii după alții, trăind în această regiune neospitalieră și obosiți de
suferințele singurătății, au înființat schitul Durău, gios la poalele Pionului” 2.
Ipoteza cea mai probabilă susținută și de tradiția populară este că un prim locaș
de cult monastic s-a ridicat de către călugări înainte de secolul al XVII-lea, apoi
s-a constituit un schit de maice. Toponimele Piciorul Maicei sau Şipotul
Maicei, amintite din vechime, par să arate prezența pe aceste locuri a unui schit
de maice din vechime, iar prezența este întărită documentar, în 1779, când este
menționată o maică Magdalena care vine la un schit de maice condus de maica
Nazaria 3. Pe la 1744, starețul de la Neamț, Paisie Volicicovschi, îi încredințează
1
Dimitrie Hogea, George Panu la Durău, câteva note şi amintiri, Piatra-Neamţ, 1939, p. 29; C.
Matasă, Călăuza jud. Neamţ, Editura Cartea Românească, București, 1929, p. 105; Legende,
mituri şi poveşti la muntele Ceahlău, antologie de Daniel Dieaconu, Editura Cetatea Doamnei,
Piatra-Neamţ, 2013, pp. 66-67.
2
Varahiil Lateş, Muntele Ceahlău şi Schitul Durău, Editura Tip. Naţională, Iaşi, 1885, p. 6.
3
Gheorghe Ungureanu, Mănăstirea Pionul și palatal cnejilor Cantacuzini, în „Anuarul Liceului
Petru Rareş”, Piatra-Neamţ, 1933-1934, p. 122, nota 3.
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maicii Nazaria „care s-au schimnicit de însuși mâinile lui” 4, conducerea obștii
de la Durău. Maica Nazaria vine aici după ce organizase „cu povățuirea
părintelui ei duhovnicesc” schitul de la Piciorul Carpenului de lângă Pipirig.
Sub conducerea cuvioasei Nazaria, la Durău, ființează, până în 1785, o obște
isihastră de monahii, a căror viață de asceză și rugăciune se desfășura după
rânduiala paisiană. În toți acești ani, duhovnic al obștii a fost cuviosul Iosif
pustnicul, unul dintre cei mai importanți părinți isihaștri nemțeni din veacul al
XVIII-lea. În anul 1787, schimonahia Nazaria a fost numită ca stareță a
Schitului Văratic, ea fiind urmată acolo de toate maicile de la Schitul Durău.
Schimonahia Nazaria a condus soborul mănăstirii Văratec în perioada 17881814, fiind ajutată de duhovnicul Iosif, și el plecat tot de la Durău 5.
După strămutarea cuvioasei Nazaria, schitul Durău este locuit de călugării
de la mănăstirea Hangu, aflată în apropiere. La 1802 este menționat la Durău un
călugăr Petru, care, împreună cu tovarășii săi de călugărie, a înnoit biserica, pe
locul celei vechi, cu același hram și apoi, la îndemnul mitropolitului Veniamin
Costache, au ridicat căsuțe pentru călugări și pelerini sosiți pe aceste meleaguri.
Era la origine de dincolo de Prut, cu metania la Mănăstirea Hangu-Buhalnița,
cea ctitorită de Miron Barnovschi 6. Este urmat de starețul Serafim. De numele
acestuia se leagă și întocmirea celui mai vechi pomelnic păstrat la schit, datând
din 1822 7.
Acest schit, devenit de călugări, s-a aflat în grija mitropolitului Veniamin
Costache și se afla sub ascultarea Mănăstirii Pionul sau Schitul Hangu, lăcașul
monastic situat la 4 km în aval, în satul Schit. Dar Mănăstirea Pionul se afla în
conflict deschis cu cnejii Cantacuzini și, după 1821, a fost rând pe rând deposedată
de moșii și, astfel, și-a pierdut importanța economică și religios-culturală.
Pomelnicul din 1822 arată că Schitul Durău era sub ascultarea „mănăstirei cea
de piatră din vale” – Mănăstirea Pionul, sau cum mai era numită, Schitul
Hangu 8.
Egumenul de la Mănăstirea Pionul primise lăcașul și proprietățile pentru
10 ani și una dintre condiții a fost și refacerea bisericii din Durău. Dar călugării
refuză, dorind să o refacă sau să ridice una nouă singuri. O situație care a
Arhim. Evghenia Ungureanu și Arhim. Zenaida Racliș, Istoria mănăstirii Văratec, Tipografia
Sfintei Mănăstiri Neamțu, 1932, p. 78
5
Pr. Ilie Gheorghiță, Mănăstirea Varatec, în „Monumente istorice bisericești din Mitropolia
Moldovei și Sucevei”, Editura Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Iași, 1974, p. 342-344.
6
Dimitrie Hogea, Contribuţiuni pentru un istoric al Mănăstiririi Durău, în „Anuarul Liceului
Petru Rareş”, Piatra-Neamţ, 1933-1934, p. 60;
7
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Mitropolia Moldovei și Sucevei, d. 10/1857, f. 73; Gheorghe
Ungureanu, Mănăstirea Pionul și palatal cnejilor Cantacuzini, pp. 22-23.
8
M. Drăgotescu, Palatul Cnezilor şi Mănăstirea Durău, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970, p.
24.
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încurajat tendințele de autonomie ale călugărilor de la Durău și un document
din 1830, dat de mitropolitul Veniamin Costache, confirmă „că schitul acesta de
acum înainte să nu mai aibă atârnarea sa de către Mănăstirea Hangului, ci
dându-le înapoi aceea ce le-ar fi luat igumenul și hotărându-li-se și locul cât s-ar
socoti împrejurul schitului pentru a lor trebuință, să rămână supt a lor îngrijire
fără să mai ceie de la Mănăstirea Hangul nimic pentru a lor viețuire”.
Superiorul mănăstirii era Ghervasie și schitul primește o poiană între pâraiele
Durăului și o morișcă pe apă 9. Pentru mănăstirile din jurul Ceahlăului și mai
ales pentru schitul Durău a fost începutul unei perioade de înnoire
duhovnicească, dar și de intensă lucrare gospodărească. Încă de la începutul
arhipăstoririi sale, el acordă o grijă specială schitului Durău, căruia îi trimite
periodic ofrande 10.
Ghidându-ne după inscripția mai sus amintită, din 1931, dar și după
inscripția din pridvor, din 1835 și spusele lui Varahiil Lateș, încercăm să aflăm
cum s-a ridicat biserica de zid cu hramul „Bunavestire” în locul celei vechi de
lemn. Contribuție importantă au adus negustorii pietreni Gheorghe și Ioan
Prosie și Vasile Iliovici și, de asemenea, era reținută „osârdia părintelui
Ghervasie”. Au ajutat construcția călugării de la Mănăstirea Neamț și Secu și
călugărița Safta Brâncoveanu de la Mănăstirea Văratic. Varahiil Lateș mai scrie
că „aceste cheltuieli considerabile au fost acoperite prin ofrandele românilor
care au considerat schitul Durău ca un liman de repaus pentru vizitatorii
Pionului” 11. Prezentăm și pisania de deasupra intrării din pridvor, în pronaos,
scrisă în limba română cu caractere chirilice având următorul cuprins: „Biserica
Bunei Vestiri a pre Sf. Născătoarii de Dumnezeu zidită în zilele Pre Înalțatului
Domnu Mihail Grigoriu Sturdza Voevod, cu blagoslovenia Preosfintului
Mitropolit Veniamin, cu ajutorul acelor ce au năstăvit Duhul Sfânt, prin osârdia
cuvioșii sale părintele Ghervasie și a neguțătorilor dumnealor frați Gheorghie și
Ioan Prosie, și Vasilie Iliovici. Sihăstria Durăul în Muntile Pionul. 1835” 12.
Mitropolitul Veniamin Costache, după ce a scos Schitul Durău de sub
ascultarea Mănăstirii Pionul, a pus-o la început sub obediența Mănăstirii Neamț,
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Schitul Hangului sau Pionul, op. 400, d. 61, f. 73; Dimitrie
Hogea, Contribuţiuni pentru un istoric al Mănăstiririi Durău, p. 61; Varahiil Lateş, Muntele
Ceahlău şi Schitul Durău, p. 7.
10
Varahiil Lateș, op. cit., p. 8; Arhiva Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, fond
9

Mănăstirea Durău, d. 754, f. 9.

Dimitrie Hogea, Contribuţiuni pentru un istoric al Mănăstiririi Durău, p.60; SJAN Iaşi, fond
Mitropolia Moldovei și Sucevei, d. 10/1857, f. 73 v.; D. Hogea, George Panu la Durău, p. 28;
Varahiil Lateş, op. cit., p. 9.
12
Pr. Ilie Gheorghiță, Mănăstirea Văratec, în Mitropolia Moldovei și Sucevei. Monumente
istorice bisericești din Mitropolia Moldovei și Sucevei, Editura Mitropoliei Moldovei și
Sucevei, Iași, 1974, p. 374.
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iar în 1840, după ce a cedat Mănăstirea Pionul către Mănăstirea Văratic, a trecut
și Schitul Durău în proprietatea aceleeași mănăstiri, iar pe călugării de la Durău
a vrut să-i strămute la Mănăstirea Secu. Opoziția dârză a călugărilor și a
ctitorilor a împiedicat această intenție și doar la Mănăstirea Pionul au sosit
măicuțe de la Văratic, în număr de 70. Călugării de la Mănăstirea Pionul au fost
trimiși la Schitul Durău, îmbogățind astfel obștea 13.
La biserica cu hramul „Bunavestire” s-a păstrat pisania originală din
1835, care menționează pe ctitori și sprijinitori, data sfințirii este inscripționată
sub portretul mitropolitului Veniamin Costache – 16 iulie 1836. Pridvorul
bisericii și catapeteasma din lemn de tei au fost pictate în ulei, în anul 1853, de
către pictorul grec Haralambie Agnostul din Constantinopol. Cu acel prilej, a
fost pictat pe peretele vestic al pridvorului, în stânga intrării, un tablou votiv cu
următoarea inscripție cu caractere chirilice: „Ghervasie s[c]himonah cu
metaniia din sf[â]nta mănăstirea Neamțului fiind nacealnec acestui sf[â]nt lăcaș
Durău și biserica din temelie zidită prin osârdiia cuvioșiei sale și împreună [cu]
ostenitori[i] părinți, Pimen ieros[c]himonah și Macarii s[c]himonah” 14.
Biserica „Buna Vestire” datează din anul 1835 și este parte a Mănăstirii
Durău, care a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Neamț din
anul 2015, având codul de clasificare NT-II-a-B-10607 și având încă cinci
obiective monumente istorice: Casa mitropolitului Veniamin Costachi, datând
din anul 1832, casa monahului Varahiil Moraru, datând din secolul al XIX-lea,
Stăreția, datând din secolul al XIX-lea, clopotnița de zid, datând de la începutul
secolul al XX-lea, clopotnița de lemn, datând din perioada 1830-1835 15.
Clopotnița de lemn, datată oficial ca fiind din perioada 1830-1835 16, este din
bârne și scânduri, de forma unui turn. S-a emis și ipoteza că ar fi mai veche
construită în secolul al XVIII-lea 17, datorită așezării, căci nu se gândea la acea
vreme patrulaterul de mai târziu 18.
După reînnoirea din temelii a vechiului așezământ monahal de la Durău,
Veniamin Costache cercetează periodic zona, uneori întovărășit și de oaspeți.
Astfel, într-una din ascensiunile sale pe Ceahlău, este însoțit de Mihail Sturdza,
Daniel Dieaconu, A. Fabian, V. Nicolau, Mănăstirea Pionul şi Palatul Cnejilor Cantacuzini
de la poalele Ceahlăului, Editura Cetatea Doamnei, Piatra Neamţ, 2009, p. 45; Arhiva
Mitropoliei Iaşi, fond Mănăstirea Durău, d. nr. 754, f. 59; C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei
Moldovei şi Sucevei, LIV, 61.
14
Cercetări arheologice şi istorice din zona lacului de acumulare Bicaz, vol. coord. de Mircea
Petrescu-Dâmboviţa şi Victor Spinei, Piatra-Neamţ, 2003, p. 294, 299.
15
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monumentelor
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din
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din
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2015;
http://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-NT.pdf
16
http://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-NT.pdf
17
Monumente istorice bisericești din Mitropolia Moldovei și Sucevei, Editura Mitropoliei
Moldovei și Sucevei, Iași, 1974, p. 374.
18
M. Drăgotescu, Palatul Cnezilor şi Mănăstirea Durău, p. 25.
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domnul Moldovei din acele vremi, prilej cu care sfințește un izvor, care și astăzi
poartă numele de „Fântâna Mitropolitului” 19.
Pe la începutul anului 1840, mitropolitul ia o decizie ce îi va afecta și pe
cei de la schitul Durău. Datorită înmulțirii numărului de monahi din mănăstirea
Văratec 20, poate și datorită problemelor administrative, dar, mai ales, ținând
cont de și de vechile legături duhovnicești dintre schitul Durău și mănăstirea
Hangu cu mănăstirea Văratec, mitropolitul dispune ca mănăstirea Hangu și
schitul Durău să devină metoace ale Văratecului. Pământul acestora urma să
treacă în purtarea de grijă a maicilor, iar călugării trebuiau să fie strămutați la
mănăstirea Secu, aici urmând să viețuiască o obște de monahii 21. Călugării de la
Durău înaintează o justificată cerere prin care solicită să rămână acolo,
motivând solicitarea prin contribuția la înnoirea bisericii și gospodărirea
schitului. Apelul lor este susținut și de ctitorii mireni ai așezământului. În
această situație, mitropolitul acceptă ca monahii „care s-au sârguit întru facerea
bisericii și chiliilor să fie nesupărați a locui acolo, rândul acesta de bărbați
numai (...); cari și să aibă în stăpânire și poenița Durăul”. Aceste prevederi au
fost trecute și în testamentul mitropolitului întocmit în 1844. Urmare acestor
hotărâri, mănăstirea Hangu, împreună cu moșia acesteia (mai puțin pământul
dat la 31 iulie 1830 și întărit la 24 ianuarie 1840 schitului Durău), trece sub
purtarea de grijă a maicilor de la Văratec. Aici se va instala și noua obște de
monahi, Durăul rămânând schit de călugări 22.
De aceste schimbări repetate profită Cantacuzinii, ce se aflau în bune
relații cu domnitorul. Având moșia în imediata apropiere a mănăstirii Hangu,
aceștia reușesc, printr-un proces nedrept, să-și însușească, în anul 1844,
proprietatea mănăstirii 23. Zece ani mai târziu, în 1855, moșia trece (cu acordul
mănăstirii Văratec) de la Cantacuzini la familia Sturdza. În toată această
perioadă, schitului Durău i se respectă dreptul asupra proprietății. Cnejii
Cantacuzini „trimiteau ofrande bisericii și ajutoare pentru ținerea arhondaricului
în stare bună”. Tot ei au amenajat cărarea ce ducea de la schit până pe culmea
muntelui, pentru a înlesni ascensiunea. Această situație s-a menținut până în
anul 1864. Aplicând defectuos legea rurală promulgată la 12/24 august, același
an, familia Sturdza, ce deținea moșia Hangu, uzurpă dreptul Durăului, iar cele
Varahiil Lateș, op. cit., pp. 4-5; C. Matasă, Călăuza județului Neamț, Editura Cartea
Românească, București, 1929, p. 99
20
Arhim. Evghenie Ungureanu și Arhim. Zenaida Racliș, op. cit., p. 74, Gheorghe Ungureanu,
op. cit., p. 14.
21
Varahiil Lateș, op. cit., p. 9; Gheorghe Ungureanu, op. cit., pp. 16-17.
22
Varahiil Lateș, op. cit., p. 9; Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei și Sucevei și
a Catedralei Mitropolitane din Iași, Tipografia Cărților bisericești, București, 1888, p. 61.
23
Arhim. Evghenie Ungureanu și Arhim. Zeneida Racliș, op. cit., p. 74; Gheorghe Ungureanu,
op. cit., p. 14.
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15 fălci de pământ din jurul schitului trec în stăpânirea acestora 24. Schitul
rămânea cu aproximativ două fălci, însemnând ograda și chiliile părinților, două
grădini și gardul înconjurător. În plus, călugării au fost obligați să asigure
serviciul liturgic și la biserica domeniului princiar. Până spre sfârșitul secolului
trecut a urmat o perioadă de lipsuri materiale și nevoi, care au avut drept
consecință deteriorarea bisericii și a clădirilor din jur. În timpul stareților
Panteleimon (15 februarie 1866 – 15 decembrie 1876) și a succesorului său,
Serafim Ionescu (20 aprilie 1877 – 27 august 1896) se reușește totuși
menținerea unei obști unite și râvnitoare în viața de asceză și rugăciune.
Numărul viețuitorilor de aici, înregistrați într-o dare de seamă, scrisă cu litere
chirilice, de starețul Serafim la 6 noiembrie 1878, era de 25, după cum urmează:
„starețul, doi ieromonahi, un ierodiacon, șaptesprăzece monahi și patru frați”.
Aceștia se „întrețineau din lucrul mâinilor și cu ajutorul făcătorilor de bine”.
Din anul 1877 se păstrează un „izvod” cu averea modestă a schitului.
Veniturilor proprii li se adaugă donațiile celor ce urcau pe Ceahlău, care, în
drumul lor, poposeau aici 25. La început, schitul Durău a fost sprijinit de boierii
Cantacuzini și apoi Sturdzești, dar după secularizare și reforma agrară, nu a mai
avut sprijin și a ajuns în sărăcie, pe la 1880, luându-se în calcul chiar
desființarea sa 26. Sunt fapte pe care le vede Mary Walker, care realizează și
câteva ilustrative desene, continuând pe Asachi, primul realizator de imagini cu
muntele Ceahlău și Schitul Durău 27.
După moartea lui Serafim, acestuia îi succede Teofan Ionescu. Acesta
fusese călugărit la Durău și, în timpul îndelungatei sale stăreții, face dovada
unui dinamism și priceperi gospodărești deosebite. La data alegerii lui ca stareț,
în 1897, situația schitului nu era prea fericită: călugării erau „mai toți îmbrăcați
în sumane în loc de haine monahicești, iar unii și cu opinci și locuind în chilii
(...) de fapt, bordeie”. Complexul monahal era în ruină („zidurile bisericii
crăpau, erau nezugrăvite și acoperământul putred”). Dovedind excelente
capacități de organizator, reușește să înnoiască, să extindă și să modernizeze
schitul. S-a folosit de bunele relații pe care le avea în mediile culturale și
politice ale vremii, beneficiază de prietenia cu Gheorghe Panu și astfel izbutește
să obțină fondurile necesare reparației bisericii și construcțiilor anexe. Lucrările
de restaurare se finalizează la 11 iunie 1900, când se face și recepția lor.
Începând cu 15 iunie 1899, schitul este racordat la rețeaua telefonică și are
24

Varahiil Lateș, op. cit., p. 14.

Arhiva Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, fond Mănăstirea Durău, d. 212/1865; ff.
13-15; d. 217/1877; f. 35; d. 11/1897, f. 12; d. 13/1898, f. 42; d. 20/1903, f. 52v.
26
Varahiil Lateş, op. cit., p. 11.
27
M.A. Walker, Untroden paths in Romania, London, 1888, pp. 119-355; dr. Gheorghe Iacomi,
Din trecutul vieţii monahale şi creştineşti în zona muntelui Ceahlău, Editura Trinitas, Iaşi,
1998, p. 53.
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propriul oficiu poștal, iar în anii următori este construit și sistemul de
canalizare 28.
Numărul persoanelor ce urcau pe Ceahlău, uneori depășea 1000. Pentru a
facilita accesul acestora la schit și de aici spre culmile muntelui, starețul
Teofan, susținut de Gheorghe Panu 29 determină autoritățile să amenajeze
drumul ce lega șoseaua principală de Durău. Această febrilă activitate a fost
posibilă și datorită trecerii schitului în grija statului, care-i stabilea anual bugete,
după trebuințe. În anul 1904, prin Ordonanța 22.003 din 19 octombrie, „schitul
Durău este ridicat la treapta de mănăstire”, sub ascultarea egumenului acesteia
punându-se schiturile Tarcău și Bisericani 30.
La sfârșitul secolului al XIX-lea se construiesc în jurul bisericii mai multe
clădiri, locuite de călugări, formând un careu pitoresc, dintre care se detașează
„Casa Veniamin Costache”, una dintre cele mai vechi, unde au găsit adăpost
mari personalități ale culturii românești. Pe o ușă, de exemplu, era încrustat
numele lui Alexandru Vlahuță, un oaspete drag al schitului 31.
A vorbi despre istoria Schitului Durău fără a-l aminti pe George Panu s-ar
constitui într-un act de necuviință față de memoria acestui important sprijinitor
al său, al Durăului și chiar al regiunii în general. Pisania pe care am amintit-o și
care o găsim și astăzi lângă clopotnița mănăstirii, menționează: „Frumoasa
poziție a schitului singuratic a atras și adăpostit în timpul verii pe G. Panu.
Acest mare cugetător și dârz luptător politic găsise aice, la poalele Ceahlăului,
liniștea sufletească pe care o căuta, după multă luptă, uneori dusă prea departe
și încordare și muncă. El a fost cel mai mare ajutor al Schitului Durău, care
până atunci era abia cunoscut și călugării trăiau din mila poporului. Lui Panu se
datorește ridicarea schitului la rangul de mănăstire, cu personalul călugăresc
întreținut de stat în vremea miniștrilor dr. Istrati și Spiru Haret, cum și reparația
bisericei celei mari, zidirea clopotniței, a bisericuței de la cimitir și a caselor de
oaspeți”. Să mai amintim și alte fapte ale lui George Panu, așa cum sunt ele
scrise de Dimitrie Hogea, un apropiat al acestuia, consemna: „Primul lucru pe
care l-a preocupat a fost construirea șoselei – vreo 9 km – care duce de la Capul
Dealului din Răpciuni la Durău, făcându-se mai ușor acest drum, pe atunci
impracticabil. În urma stăruințelor sale neîncetate, județul și comuna Hangu au
făcut șoseaua, podurile, podețele și parapetele de pe pârâul Schitului. A stăruit
apoi a se face linia telefonică și instalarea postului de telefon și serviciul regulat
28

Arhiva Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, fond Mănăstirea Durău, d. 17/1898, f. 53; d.
11/1897, f. 12; d. 16/1900, f. 127; d. 15/1899, f. 7; d. 19/1902, f. 9.
29
Dimitrie Hogea, Contribuțiuni pentru un istoric al mănăstirii Durău, în „Anuarul Liceului
Petru Rareș”, anul 1935-1936, p. 60.
30
Dimitrie Hogea, Contribuțiuni pentru un istoric al mănăstirii Durău, p. 28; Arhiva
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, fond Mănăstirea Durău, d. 21/1904, f. 68.
31
Dimitrie Hogea, George Panu la Durău, p. 9.
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de poștă la Durău. A luptat mult timp împotriva prințului Sturdza, prin organele
silvice ale statului ca să nu se taie și exploateze pădurea de brazi din jurul
Durăului, care-i face farmecul lui” 32. Printre cei care l-au vizitat la Durău pe
George Panu s-au aflat Barbu Ştefănescu Delavrancea, Ion Luca Caragiale, V.
Morțun, dr. Constantin Istrati ș.a. Dimitrie Hogea nota: „Îndelungata lui
stabilire la Durău și înlesnirile de comunicație datorită stăruințelor sale a avut
efect sporirea mereu crescândă a vizitatorilor Ceahlăului și a mănăstirii” 33.
Datorită lui George Panu s-a ridicat turnul clopotniță de zid la 1908,
construit din piatră, iar în partea superioară din lemn. El are două etaje: la
primul etaj al turnului se află paraclisul cu hramul Schimbarea la Față, pictat în
1938 de monahul Varahiil Moraru, unul dintre elevii lui Tonitza, iar la cel de-al
doilea etaj este camera clopotelor. În paraclisul de la primul etaj s-au păstrat
multe icoane vechi executate de pictori de pe valea Bistriței, precum și diferite
obiecte bisericești vechi cu valoare de patrimoniu. A fost reparat în 1967 34.
În perioada armistițiului din 7 mai – 9 noiembrie 1918, Durăul a fost
vizitat în repetate rânduri de familia regală română. Continuăm să prezentăm
încă un fragment din pisania săpată în marmură la 1931: „În timpul marelui
război și mai ales pe vremea armistițiului, Mănăstirea Durău a fost cercetată, în
mai multe rânduri de marele rege Ferdinand I și de regina Maria, care au găsit
aici în acele zile grele, loc de retragere și reculegere”. Într-adevăr, familia
regală a sprijinit mănăstirea cu bani pentru diverse lucrări și a acordat pământ
de fânaț din suprafețe expropriate, făcând în așa fel încât locuitorii mănăstirii să
se poată întreține și să desfășoare activitățile specifice cultului în bune condiții
și să poată primi pelerini și turiști 35.
Alexandru Vlahuță, prezent și el pe aceste locuri în acele vremuri, scria:
„Urcăm un tăpșan întunecat de brazi și ieșim în luminiș, în larga fâneață de pe
poalele Ceahlăului, la Schitul Durău. Toaca răsună limpede în pacea
cuprinsului. Soarele scapătă spre asfințit. Pete de aur se aprind pe coamele
codrilor. Şuietele izvoarelor s-aud bolborosind, ca niște glasuri pe sub pământ
Măreț, fantastic se ridică-n fața noastră, ca un domn uriaș, Pionul, bătrânul rege
al Carpaților Moldovei” 36. Este unul dintre mulții oaspeți iubiți ai Durăului și
care a făcut din Ceahlău, cel mai cântat munte din literatura română.

Dimitrie Hogea, Contribuţiuni pentru un istoric al Mănăstiririi Durău, p. 63
Dimitrie Hogea, George Panu la Durău, p. 25.
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Ibidem, p. 25; Arhiva Mitropoliei Iaşi, fond Mănăstirea Durău, d. 34/1908, f. 1-7; Eugenia
Antonescu, Tonitza şi pictura de la Durău, în „Carpica”, I, 1968, p. 342.
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Dimitrie Hogea, Contribuții pentru un istoric al Mănăstirii Durău, p. 28; Mihaela Verzea,
Nicolae Dumitraşcu, Familia regală a României. Pagini de istorie din ţinutul Neamţului,
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După război, mănăstirea estre împroprietărită cu 29 ha teren de pe moșia
Hangu. Urmează un proces cu familia Sturdza, în urma căruia este recunoscut
vechiul drept de proprietate asupra pământului cu care o înzestrase mitropolitul
Veniamin Costache. În proprietatea mănăstirii este trecut și terenul de 1 hectar
89 ari și 74 centiari, cultivat cu viță de vie în satul Goruni, comuna Tomești,
județul Iași, lăsat prin dispoziție testamentară de arhimandritul Teofan Ionescu
la 9 noiembrie 1931. De fapt, această suprafață era cea cu care mitropolitul
Pimen Georgescu înzestrase în 1910 schitul Durău 37.
Fără îndoială, valoarea arhitectonică a bisericii a fost completată în chip
fericit de remarcabila pictură a lui Nicolae Tonitza realizată cu sprijinul unor
tineri pictori: Corneliu Baba, I. Huduci, V.T. Moraru, Petru Hârtopeanu ș.a.
Tonitza și elevii săi au folosit tehnica encausticii și încălcând vechile norme
iconografice, înlocuind canoanele hieratice cu elemente specific locale. Ca
fundal al picturii înfățișând „Nașterea Domnului” se află Ceahlăul, iar martori
la divinul eveniment sunt țăranii îmbrăcați ca cei din partea locului 38.
Pereții interiori ai bisericii au fost pictați în perioada 1936-1937 de către
pictorul Nicolae Tonitza și studenții săi de la Academia de Arte Frumoase din
Iași, lucrările desfășurându-se cu cheltuiala doctorului Paul Gotcu și ale altor
credincioși creștini. Picturile au fost realizate în tehnica encaustică, fiind
reprezentate motive împrumutate din ocupațiile, portul și înfățișarea locuitorilor
din aceste părți. Deasupra intrării în pronaos a fost pictată următoarea inscripție:
„Cu voia Tatălui, binecuvântarea Fiului și ajutorul Sfântului Duh, în vremea
păstoriei I.P.S. Nicodim, mitropolitul Moldovei, prin strădania doctorului Paul
Gotcu și sprijinul câtorva drept credincioși creștini, împodobitu-s-a acest sfânt
lăcaș, în milostivă clacă, de studenții și diplomații Academiei de Arte Frumoase
din Iași, sub călăuza dascălului lor, zugravul Nicolae Tonitza. Sfințirea lucrului
de zugrăvire și înnoire s-a făcut cu strălucită sărbătoare la 14 septembr. 1937”.
Pictura murală a fost curățată în anul 1969 de zugravi restauratori 39.
Odată cu instaurarea comunismului, mănăstirea a fost deposedată de
moșii și de alte bogății și mai apoi a fost desființată, rămânând monument
istoric și de artă, dar poziția sa privilegiată, în sprânceana Ceahlăului, a făcut să
fie căutată în continuare mereu de turiști și pelerini. Mănăstirea Durău a fost
desființată în anul 1959, lăcașul de cult devenind biserică de parohie. Preot a
fost aici în perioada 1962-1964 ieromonahul Pimen Zainea (fost stareț
la Mănăstirea Putna și viitor arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților). Ulterior, a
fost înființat aici în 1972 un schit de călugări. Autoritățile comuniste au hotărât
Dimitrie Hogea, Contribuții pentru un istoric al Mănăstirii Durău, p. 63.
Eugenia Antonescu, op. cit., pp. 338-342; Diacon Ilie Ghergheiță, Reîntregirea bisericii din
mănăstirea Durău, în „Mitropolia Moldovei” an XIII (1937), nr. 11, p. 429.
39
Eugenia Antonescu, op. cit., pp. 340-342.
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construirea stațiunii climaterice Durău în apropierea fostei mănăstiri. Astfel,
biserica Schitului Sofia din fostul cimitir al mănăstirii, precum și majoritatea
chiliilor monahale din împrejurimi, au fost demolate în anul 1977. După 1989,
și-a recăpătat faima și puterea de altădată, fiind cel mai important locaș de cult
monastic al regiunii și singurul dintre vechile mari mănăstiri care a trecut peste
veacuri, nu în ruină, ci în tot mai mare strălucire 40.

În anul 1991, mitropolitul Daniel Ciobotea a transformat schitul de
călugări în mănăstire de maici și a înființat Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil
Sihastru”, loc de promovare a spiritualității ortodoxe în dialog ecumenic
național și internațional. În interiorul Centrului a fost amenajat un paraclis care
a fost pictat de arhimandritul Vartolomeu Florea. Centrul Cultural-Pastoral „Sf.
Daniil Sihastru” a fost sfințit la 30 octombrie 1995 de către patriarhul Bartolomeu
I al Constantinopolului, alături de alți înalți ierarhi, în prezența a numeroși
clerici și credincioși. Pereții exteriori ai bisericii au fost consolidați în întregime
în perioada 1999-2001. Biserica Mănăstirii Durău a primit, în anul 2003, și un

Daniel Dieaconu, I. Săndulache, Ceahlăul – realitatea unui mit, Editura Cetatea Doamnei,
Piatra-Neamţ, 2008, p. 46.
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al doilea hram – „Sf Pantelimon”, cu binecuvântarea mitropolitului Daniel
Ciobotea 41.
Mănăstirea Durău este astăzi una dintre cele mai importante ale
Moldovei, un pol al ortodoxismului românesc. Însă, devenirea sa istorică și
religios-culturală a fost una zbuciumată. A fost sihăstrie de maici, schit de
călugări, care a suferit privațiuni materiale din cauza locurilor de mare
pustietate și apoi a imixtiunii marilor boieri. George Panu a avut un rol
important în dezvoltarea mănăstirii și a regiunii, schitul fiind ridicat la rang de
mănăstire, sprijinită de stat. Complexul monahal prosperă, fiind sprijinit de
familia regală, de mitropolitul Pimen și fiind vizitată de numeroși turiști și
pelerini, atrași de frumusețea locurilor și credința monahilor. Pictura lui Tonitza
și a elevilor săi a adus un plus artistic adăugat valorii arhitectonice și istorice.
Perioada comunistă a afectat mănăstirea care și-a pierdut rangul și averile, dar,
după 1990, renaște, devenind una dintre marile lavre ale monahismului
românesc.

41

Ibidem.
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Biserica Armenească din Bacău
Mihai CEUCĂ
LʼÉglise arménienne de Bacău
Résumé
Un bâtiment considéré jadis un vrai bijou de lʼarchitecture de la ville de Bacău,
lʼEglise arménienne est à présent un souvenir consigné seulement dans des
monographies ou dans les contes des grands-parents. Edifiée par les Arméniens de la
ville de Bacău entre 1848 et 1858, lʼéglise se dressait majesteusement au centre de la
cité, devenant un repère géographique. Malheureusement, elle fut considérablement
détériorée pendant le tremblement de terre de 1977 et ultérieurement elle fut démolie.
Lʼarticle ci-présent, appuyé sur des documents, présente les moments clef de
lʼhistoire du bàtiment: lʼédification, les réparations effectuées, la démolation et enfin la
présentation des preuves qui attestent lʼexistence de lʼEglise arménienne.
Mots clé: ville de Bacău, architecture, église, archives, commerce.

Bacăul, asemenea majorității orașelor moldovenești, s-a dezvoltat prin
evoluția firească a unui vechi târgușor local, în care locuitorii de pe valea
Bistriței își aduceau mărfurile pentru schimb sau vânzare. Târgul Bacău a fost
întemeiat în locul unde râul Bistrița este traversat de o ramură a marelui drum
transcontinental ce urma valea Siretului, la un vechi vad al râului înainte de
vărsarea lui în râul Siret și se afla la răscrucea drumurilor rutiere spre Roman,
spre Piatra-Neamț, spre Moinești, spre Târgu-Ocnei și spre Focșani, punctul
nodal aflându-se în piața din fața bisericii ortodoxe „Sfântul Nicolae”.
Arhitectura urbană a fost permanent un criteriu de măsură a modernizării.
Până la sfârșitul secolului al XIX-lea doar câteva biserici precum: Buna Vestire,
Sfântul Nicolae – ortodoxă, Sfântul Nicolae – catolică, Sfinții Împărați
Constantin și Elena – ortodoxă, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril –
armenească, constituiau repere arhitectonice demne de remarcat și de reținut.
Datorită poziției geografice prielnice comerțului și facilităților oferite de
cârmuirea țării, alături de localnicii așezați din vremuri imemoriale s-au stabilit
ulterior negustori și apoi meșteșugari de alte naționalități.
Minoritățile etnice au avut un rol important în dezvoltarea de ansamblu a
orașului Bacău. Pe lângă comunitatea evreiască, Bacăul a avut și o mai
restrânsă, dar extrem de activă, comunitate armenească. „Armenii au imigrat
din Armenia în Moldova în anii 1324 și 1606, mai târziu au mai venit în țară
Armeni din Constantinopole. Bisericile armenești cele mai vechi din Moldova
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sunt cele din Botoșani construită în anul 1350 și cea din Iași, zidită în anul
1395.” 1
Documentele nu atestă prezența armenilor în târgul Bacău, înainte de
sfârșitul secolului al XVIII-lea. Pentru prima dată, recensământul realizat de
armata rusă în anul 1774 menționa printre cei 345 de trăitori ai târgului Bacău,
doar un singur armean. Era vorba de negustorul Zaharnic, nominalizat drept
„Zaharnic – arman”. Consemnarea oficială a prezenței unei comunități armene a
avut loc în anul 1820. Structura populației urbei Bacău din acel an a fost
prezentată în studiul publicat de domnul dr. Silviu Văcaru sub titlul Populația
târgului Bacău în 1820 în Anuarul Arhivelor Naționale Bacău „Acta
Bacoviensia”, nr. IV/2009. Sursa documentării autorului pentru realizarea
studiului menționat a constituit-o filele dosarului nr. 13/1820 din fondul
arhivistic „Visteria Moldovei” al Arhivelor Naționale, Iași.
Catagrafia analizată în studiul menționat documentează faptul că în anul

1820 s-au stabilit la Bacău primele familii de armeni „detașați” de la Roman și
Botoșani. Acest prim nucleu al comunității armenești era format din 13 capi de
familie armeni romașcani și 8 botășăneni, împreună cu familiile lor.
Peste un secol, la 1 martie 1920, Primăria Orașului Bacău a întocmit
situația statistică a locuitorilor armeni aflați pe teritoriul administrat de aceasta.
Documentul 2 arată distribuția celor 63 de locuințe armenești inventariate, pe
1
2

H. Dj Siruni, Armenii în viaţa economică a Ţărilor Române, București, 1944.
Arhivele Naționale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 20/1920, p. 8-15.
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următoarele străzi (fig. 1): pe strada Armenească (în prezent strada Ioniță Sandu
Sturdza) și Cristoveanu (actualmente strada Războieni între str. N. Titulescu și
str. V. Alecsandri) câte 8 case, trecătoarea Negel 7 case, Busuioc 6 case,
General Averescu și Strada Mare câte 4, Bacău – Ocna 3 case, Bacău – Focșani,
Cuza-Vodă și Ocolul Vitelor câte 2 case, iar pe Lupașcu, Gării, Iernei, Lecca,
Canalul Mare, Cremenea, Poetul Grandea, Bulevardul Carol, Ștefan cel Mare,
Neagoe Vodă, Tăbăcari, Șcheea, Precista, Strada înfundată, Bacău-Piatra,
Florilor și Vasile Alecsandri câte o locuință armenească.
Comunitatea armenilor din Bacău, născută din nucleul celor douăzeci și
unu de armeni transferați din Roman și Botoșani în anul 1820, s-a extins an de
an, construcția unei biserici proprii devenind o necesitate firească.
Documente incontestabile atestă începerea construcției unei biserici
armenești în anul 1848. Prezența bisericii armenești în peisajul arhitectonic al
Bacăului a fost menționată de toate lucrările cu caracter monografic editate de-a
lungul timpului. Citând câteva referințe de epocă, fixăm în istorie clădirea
considerată o perlă a arhitecturii locale.
Costache Radu, avocat, gazetar, publicist, autor dramatic, primul cronicar
modern al Bacăului, mulți ani primar al urbei, martor și inițiator al unor
importante evenimente social-politice, scria în monografia sa: „La 1858,
Armenii își zidiră și ei biserică. O biserică mare, încăpătoare. Morții se
îngropau pe lângă biserici, numai evreii aveau țintirim afară din oraș. Armenii,
ne-având biserică, pe morții lor îi duceau la biserica cu cimitir din Roman” 3.
O confirmare, susținută cu documente de epocă, a înălțării bisericii
armenești a venit de la ziaristul și publicistul Grigore Grigorovici (1882-1944),
mulți ani arhivar și secretar al primăriei urbei. În capitolul rezervat bisericilor
orașului din monografia realizată în anul 1933, autorul a afirmat că „la 1848 s-a
pus temelia bisericei armene cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, a cărei
construcție s-a terminat după vreo 10 ani, prin subscripția enoriașilor și din
contribuția cu 200 galbeni a Domnitorului Mihail Sturza, care a dat următoarea
autorizație de construcție a acestei biserici: Noi Mihail Grigore Sturza Voevod,
Domnul Țării Moldovei, luând în privire cererea ce Ni sʼa făcut de către
comunitatea nației armene din poliția Bacăului, ca să le învoim a ridica cu a
lor cheltuială, o biserică de ritul armean ortodox în acea poliție, Domnia
Noastră le învoim prin decretul de față asemenea cerere, după care numiții pot
să pășească către facerea unei biserici, și spre obșteasca știință,
Departamentul averilor bisericești, va publica această a Noastră învoire prin
foile oficiale”. Biserica armenească a fost sfințită în anul 1858 4.

3
4

Ccostache Radu, Bacăul de la 1850-1900, Bacău, Tip. N. Margulius, 1906
Grigore Grigorovici, Bacăul din trecut şi de azi, 1934.
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În absența documentelor referitoare la proiectanți și executanți, care să
facă lumină în privința stilului arhitectural adoptat inițial pentru clădire, o rază
de adevăr este transmisă de tânărul elev armean Ioan M. Grigoriu, care a scris o
monografie a orașului Bacău în anul 1928. Participând, cu monografia sa la
Concursul național „Tinerimea română” a obținut premiul I, pentru
originalitate. După cum consemna în prefața monografiei, tânărul autor a făcut
documentarea studiind datele statistice existente la autorități și expunerile
primarilor, cu ocazia votării bugetelor. Acesta consemna următoarele despre

biserica armenească: „Pe strada ce duce la gară, Ioniță Sturza, (fig. 2) se găsește
în mijlocul unei curți mari, biserica armenilor, la capătul unei alei de copaci, de
la poartă până la intrarea bisericii. Această biserică e cea mai mare și mai
frumoasă dintre toate cele din oraș. Niciuna n-are picturile de o rară plasticitate,
ca biserica gregoriană. Majoritatea armenilor din oraș, ca mai toți din țară, după
cum am spus în altă parte, sunt aproape complet românizați și nu înțeleg o iotă
din ceea ce citește preotul. De aceea, lucrul e real, biserica e plină numai la
Paști și la Crăciun. Doar bătrânii și câțiva orfani, veniți în țară din cauza
masacrelor turcești, mai înțeleg armenește.
Inscripția fotografiată e în două limbi: armeană și română cu litere
chirilice noi. Această inscripție se află deasupra ușii de la intrarea principală, și
este în formă de carte, săpată în marmură. Deasupra ei se găsește o altă
inscripție, în armenește, fără mare însemnătate. În partea superioară a acestei
inscripții se găsește portretul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, hramul
bisericii, pus în onoarea Domnitorului. Iată traducerea inscripției făcută de
mine: Această zidire de biserică cu hramul Sfinții WZI (voievozi) s-a înființat
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prin ajutorul enoriașilor creștini și prin stăruința ctitorilor Ștefan Matos,
Sahanov Mihail, Vasile Misir, Agop Zambad, David Bogdan, drept care se
trece astă evlavioasă donație în biserici spre veșnica pomenire. 1850”.
De aici, reiese că cel mai sârguitor dintre cei care au strâns bani pentru
clădirea bisericii a fost Ștefan Matos. În 1858, când s-a târnosit biserica, a fost
hirotonisit primul preot Avacov († 16 aprilie 1894).
Între 1892-1902, i s-a făcut o reparație radicală, deoarece turnul de la
mijloc amenința să dărâme bolta. Turnul a fost dărâmat și au fost construite, în
schimb, alte două deasupra intrării principale. Tot atunci s-a poleit și
catapeteasma. Biserica are acum iarăși nevoie de o reparație mai mare
întrucât trei pereți sunt crăpați cam tărișor” 5. Modificarea construcției prin
demolarea turnului și edificarea a două noi turnuri-clopotniță deasupra
pronausului, semnalată de tânărul membru al familiei Grigoriu, elevul Ioan, și
localizată temporal în anul 1902, este confirmată de afirmațiile găsite într-o
petiție a epitropului bisericii către primărie. Cât privește existența bisericii cu
două turnuri, faptul este incontestabil. Imaginea fotografică a maiestuoasei
biserici armenești, sprijinind cerul pe două turnuri ale clopotniței, a fost
imortalizată pe o carte poștală ilustrată lansată în piață în anul 1903. Biserica
armenească domina zona de vest a urbei, răsărind impunătoare dintre zecile de
case cu un singur etaj. Silueta zveltă a bisericii devenise în foarte scurt timp un
reper geografic pe harta Bacăului și subiect preferat al editorilor de ilustrate.
Din punct de vedere arhitectonic, Biserica Armenească din Bacău a fost
concepută având la bază un plan specific, cu o navă centrală, un naos
transversal care taie în unghi drept naosul principal al bisericii, alcătuind cu
acesta un plan în formă de cruce. și un prezbiteriu, adică partea bisericii
creștine, dintre naos și altar, unde stau clericii în timpul slujbei religioase, toate
aceste formând în plan orizontal, o compoziție în formă de cruce creștină.
Intrarea principală, rezervată femeilor, prin care se pătrundea în pronaus, a fost
poziționată în axul median al bisericii, pe latura de vest, fiind flancată de două
turnuri clopotniță. Acoperișul a fost realizat în sistem șarpantă, acoperit cu solzi
de tablă, iar crucile bisericii au fost executate din elemente metalice. Despre
interiorul bisericii nu au fost identificate date certe, însă cea mai mare
probabilitate este ca aceasta să fi avut tavanele tip cupolă, specifice acestor
construcții. Cu certitudine însă, acustica sălii era amplificată cu ajutorul unor
„vase de rezonanță” implantate în cupolă. Situate în buricul târgului, turlele cu
acoperișuri strălucitore ale Bisericii Armenești deveniseră „farurile” care ghidau
cetățenii din cartierele mărginașe și mai cu seamă, vizitatorii aflați în tranzit prin
Bacău. Dacă privirile călătorilor erau ațintite doar pentru a ghida pașii pe străzile
orașului, ochiul magic al aparatului de fotografiat, aflat în plină perfecționare
5

Ioan M. Grigoriu, O istorie a orașului Bacău, monografie 1928 , Edit. Babel, Bacău, 2017, p. 28.
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tehnică, reținea, pe retina sa de sticlă sau celuloid, panoramele târgului întru
nemurirea imaginilor.
Transpuse pe cartonul cărților poștale ilustrate, acele imagini s-au
transformat în documente de istorie locală (fig. 3). O imagine panoramică surprinsă

din turnul de observație al pompierilor diminua grandoarea bisericii, dar scotea
în evidență suplețea clădirii dotate cu două turnuri, veritabile săgeți îndreptate
spre Cerul speranței umane, prin contrast cu masivitatea Palatului
Administrativ, care bloca prim-planul pozei (fig. 4).
Din timpuri străvechi, bisericile erau proiectate și construite de echipe de
meseriași specializați, care își îmbogățeau experiența cu fiecare nouă
construcție și care învățau din erorile comise. Cu timpul, echipele de specialiști
căpătau notorietate și erau recomandate altor comunități care intenționau să
ridice o nouă Casă a Domnului.
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La Bacău, nu se mai păstrează documente care să dezvăluie identitatea
constructorilor sau măcar a șefului echipei care a edificat Biserica Armenească.
Modul de comportare în timp a clădirii bisericii a dezvăluit concluzia că echipa
nu avea prea multe recomandări care să confirme calitatea lucrărilor.

La scurt timp după finalizarea lucrărilor și târnosirea lăcașului de cult,
enoriașii au sesizat imperfecțiuni ale edificiului. Fisurile în pereți erau apariții
cu care credincioșii se obișnuiseră. În zilele cu furtuni, turnul de deasupra
Naosului părea că are oscilații vizibile, iar crucea de pe turn parcă intra în
rezonanță cu turnul. Unele defecțiuni puteau fi remediate cu minime cheltuieli,
iar pentru cele mai serioase, enoriașii își puneau speranța în mila lui Dumnezeu
care să-i ferească de eventualele accidente grave.
Războiul pentru Independență din anul 1877 a adus cu el și o criză
economică. Veniturile cetățenilor scădeau cu fiecare lună scursă, forțând
enoriașii să contribuie cu sume diminuate la bugetul bisericii. Documentele
fiscale din dosarele primăriei confirmau faptul că Biserica Armenească nu
figura în acei ani cu venituri proprii, membrii Clerului și servitorii fiind plătiți
doar din donațiile enoriașilor.
Necazurile nu vin niciodată singure pe capul oamenilor. Parcă pentru a
confirma zicala, armenii din Bacău s-au trezit, pe lângă necazurile financiareconomice, și cu un alt mare necaz. Unul dintre epitropii bisericii, consemna
într-o petiție către primărie că: „În anul trecut 1878, am fost surprinși de o
catastrofă din cele mai amenințătoare prin căderea unei cruci de pe Turnul
Bisericii. Astăzi suntem din nou amenințați de aceeași catastrofă deoarece și a
doua Cruce de pe cupolă este gata a pica” 6.
6
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În disperare de cauză, pentru constituirea fondului necesar pentru
reparație s-au întocmit foi de subscripție publică. Sumele colectate prin
bunăvoința multor cetățeni din Bacău, la care s-au adăugat economiile făcute de
epitropie prin diminuarea salariilor, s-au dovedit a fi insuficiente. De parcă
necazurile nu era suficiente, în toamna acelui an, crucea mai mică de pe cupola
Pronaosului chiar s-a prăbușit.
Pentru a evita supunerea enoriașilor armeni la noi sacrificii, membrii
Clerului s-au adresat, în anul 1879, consilierilor comunali prin intermediul
consilierului armean, Mihail Capril. Discuțiile păreau să fi produs o fărâmă de
speranță și Epitropul Bisericii Armenești a adresat, la data de 21 martie 1879 o
petiție primarului din acea vreme, Gh. Hociung. Făcând apel la înțelegere din
partea primarului și a consilierilor, semnatarii petiției solicitau un ajutor
financiar din fondurile „casei comunale” pentru finalizarea lucrărilor de
reparație. Semnatarii se angajau să manifeste mulțumirea pentru ajutor prin
„acte de publicitate a lăudabilului ajutor acordat”. Pentru a spori șansele de
acordare a împrumutului, petiționarii făceau apel la rememorarea bunăvoinței
cu care consilierii au acordat un ajutor și comunității de catolici atunci când și
biserica romano-catolică a trebuit reparată.
În ședința de Consiliu Comunal, dezbaterile au fost destul de aprinse, dar
în final, a fost aprobată suma de 500 de lei de la capitolul de cheltuieli
comunale neprevăzute. Suma era binevenită, dar reparația nu putea rezolva
definitiv deficiențele de construcție. Încurajați de noile prevederi ale Legii
Comunale, care facilitau acordarea de ajutoare pentru întreținerea clădirilor de
cult, în luna octombrie al aceluiași an 1879, epitropii au adresat primăriei și
consilierilor comunali o nouă cerere pentru un nou ajutor suplimentar, de
această dată de o mie de franci. Cererea a fost aprobată de membrii consiliului
comunal și suma a fost inclusă în bugetul anului 1880.
Reparațiile efectuate au prelungit viața bisericii cu încă un deceniu, dar
incidentele tehnice continuau să afecteze activitatea religioasă. Alarmați de
starea precară a construcției, în luna februarie 1893, comandantul Poliției din
Bacău a făcut o sesizare prefectului, prin care informa că Biserica Armenească
din oraș, fiind crăpată grav, amenința a aduce vreo nenorocire. Prefectul era
rugat ca „de urgență să pună în cunoștință epitropiei acestei biserici că primăria,
în urma avizului dat de domnul inginer, oprește ca biserica să mai fie
frecventată de lume și să purceadă imediat la executarea opririi spre a nu se
periclita viața celor ce ar frecventa-o” 7.
Ca reacție imediată, accesul a fost oprit, dar, la solicitarea insistentă a
epitropilor, prefectul de Bacău „a îngăduit a se face serviciul religios de Paște în
7

Ibidem, f. 1.
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biserica Gregoriană, numai în capela din dreapta Altarului și numai în acea
capelă să stee poporul” 8.
Sesizarea a fost transmisă și la Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice,
serviciul Construcțiunilor și Contenciosului. Alerta a fost retransmisă la
Ministerul de Interne care a ordonat, cu caracter de urgență, Primăriei din
Bacău să întocmească, cu ajutorul arhitectului orașului, un deviz cu lucrările
necesare pentru „reparația durabilă” a clădirii Bisericii Gregoriene și să asigure
fondurile necesare. Devizul, întocmit și aprobat la începutul lunii mai, prevedea
demolarea și refacerea bolții centrale, repararea radicală a acoperișului fostului
turn și repararea întregului acoperiș, execuția zidăriei turnurilor precum și
reparații ale tencuielilor fațadei.
Pentru a gira afacerile comunității
legate de repararea clădirii, Epitropia (fig. 5)
i-a desemnat pe epitropii Mihail Capril, Anton
Antonovici și Christea Ștefan, delegați care
și-au preluat imediat atribuțiunile.
Un grup de enoriași ai „bisericii
Grigoriene din urba Bacău” au adresat
primarului o nouă petiție prin care, „văzând că
sacrul locaș al bisericii noastre din Bacău, în
urma dispozițiunilor luate de Domnia-voastră
s-a închis, pe motivul legal că suntem
amenințați de un pericol ce ar proveni din
causa deteriorării și deoarece populațiunea noastră de aicea fiind foarte micăși
în cea mai mare parte foarte restrânsă de mijloace, așa că nu dispune a da
concursul ei în totul spre a contribui pentru facerea reparațiunilor necesare” 9 a
solicitat fonduri pentru noile reparații.
Petiția susținută și de Ministerul Cultelor a avut câștig de cauză, fondurile
necesare au fost acordate iar pânăîn toamna aceluiași an lucrările au fost
finalizate. Pereții fisurați ai clădirii au fost consolidați cu contraforturi solide.
Finalizarea lucrărilor de reparație a fost marcată de târnosirea lăcașului
sfânt la data de 3 octombrie 1893. Cei trei epitropi desemnați cu coordonarea
tuturor activităților s-au ocupat și de invitațiile pentru oficialități. Invitația la
ceremonia de sfințire a fost folosităși pentru a mulțumi Primarului și întregului
Consiliu comunal „pentru concursul ce ați binevoit a ne oferi cu atâta
amabilitate la această lucrare, mulțămită cărui concurs binevoitor s-a putut
procede la reparațiunea atât de necesară acelei clădiri (fig. 6)” 10.
Ibidem, f 6
Ibidem, f 12
10
Ibidem, f. 16.
8
9
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Degajați de sub presiunea cheltuielilor pentru reparații, membrii
comunității armene și-au orientat preocupările către edificarea casei parohiale.
Comunitatea organiza seri dansante la sediul unora dintre armenii dispuși să
pună locuința la dispoziția organizatorilor (fig. 7). Biletele de intrare la serată
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erau folosite pentru o tombolă cu câștiguri în obiecte și banii obținuți din
vânzare constituiau „fonduri din donație”.

Pe măsura scurgerii timpului, fisurile din ziduri, datorate instabilității
fundației edificiului, chiar dacă au fost reparate formal, au lucrat în continuare
în toți anii ce au urmat iar în anul 1923, Epitropia a contractat lucrări de
subzidire și consolidare. Lucrările au fost supravegheate și coordonate de
arhitectul Leon Vulcănescu, profesionist recunoscut pentru soluțiile tehnice pe
care le adopta. Amploarea lucrărilor au impus cheltuieli financiare foarte mari
care au putut fi acoperite doar printr-un împrumut considerabil, contractat de
Epitropie la Banca Românească (fostă Banca Bacăului), rambursarea fiind
eșalonată până în anul 1939.
Considerente de natură tehnică impuneau demolarea turnurilor grav
fisurate și aflate în pericol de dizlocare din cauza enormei lor greutăți.
Vremurile erau dificile, rambursarea împrumutului suferea succesive amânări și
ca urmare, administrația bisericii a realizat o parcelare a ogrăzii disponibile din
fața clădirii în scopul vânzării și obținerii de fonduri pentru reparații. Nu s-a
putut vinde decât un singur lot din terenul disponibilizat și cu banii obținuți s-a
lichidat împrumutul de la bancă. Turnurile nu au fost demolate, ci au fost
consolidate printr-o ancorare reciprocă, realizată cu bare groase de metal care
formau un „X” foarte vizibil pentru trecătorii prin zonă. Improvizația a creat o
persistentă stare de teamă în fața pericolului prăbușirii.
Teama avea să atingă paroxismul în dimineața zilei de 10 noiembrie
1940, dată la care, la ora 3 și 39 de minute, a fost înregistrat un cutremur
cumplit. A fost cutremurul care în numai 45 de secunde, a ras de pe fața
pământului orașul Panciu și a distrus sute de locuințe, majoritatea lor în
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București. S-au înregistrat peste o mie de morți și peste patru mii de răniți.
Catalogat cu intensitatea de 7,4 grade pe scara Richter, cutremurul a produs
uriașe pagube unui mare număr de biserici din zona afectată.
Până în anul fatidic 1940, Biserica Armenească din Bacău se șubrezea pe
zi ce trecea. Apăreau noi fisuri și dislocări ale zidurilor, iar unul dintre turnuri
abia se mai ținea în ancore. Reparația din anul 1923 a readus biserica la viață,
dar suferința ei devenise cronică. Zguduirile cutremurului au rămas fără
consecințe imediate, dar au obligat epitropia să aleagă calea către viitor:
demolarea sau reconstrucția.
Președintele Consiliului Parohial, Toma Mihăilescu, făcându-se purtătorul
de cuvânt al comunității armene, analizase situația economică a epitropiei și o
declarase „precară”. Constatase că veniturile curente nu puteau acoperi nici
măcar minimele cheltuieli necesare, bugetele ultimilor ani se încheiau cu
deficit, toate acestea din cauză că imobilele din proprietatea parohiei erau vechi
și ruinate. Comisia special constituită pentru constatarea daunelor produse de
cutremurul înregistrat la 10 noiembrie, coordonată de chiar șeful serviciului
tehnic, arhitectul George Sterian, a consemnat în raportul de expertizare
concluzia că dintre cele 59 de clădiri (locuințe sau obiective social-culturale)
afectate de cutremur, doar „Biserica Gregoriană (Armeană) din Bacău devenise
complect inutilizabilă” 11. Constrâns de situația economică nefavorabilă și starea
precară a clădirii, președintele a ales varianta demolării bisericii drept măsură
de echilibrare bugetară și de liniștire sufletească prin eliminarea pericolului de
accidentare a enoriașilor cauzată de căderea unor părți ale edificiului.
În răspunsul la cererea de raportare către primărie a efectelor nefavorabile
ale cutremurului asupra clădirilor din proprietate, (înregistrat sub nr. 8484 din
18 noiembrie 1940) (fig. 8-9) reprezentantul Parohiei Bisericii Armenești
afirma: „apelăm la Dumneavoastră, Domnule Primar, a ne ajuta, nu cu bani, ci
dispunând către Serviciul Pompierilor sau intervenind la Armată, pentru a ne
ajuta cu mâna de lucru, noi obligându-ne să angajăm un specialist sub
conducerea căruia să începem lucrările de dărâmare. Reconstrucția localului se
va putea face când timpurile ne vor permite” 12.
Din spirit umanitar, caracteristic și comunității armenești, apelul era
completat cu rugămintea: „Deoarece urmăm să supunem darămării și imobilele
din curtea bisericii, vă aducem la cunoștință că în una din odăi locuiește bătrâna
Eufrosina Anton, săracă, care nʼare nici un sprijin și parohia i-a dat această
locuință în mod gratuit; vă rugăm să binevoiți a dispune ca ea să fie primită la
Azilul de bătrâni din acest oraș” 13.
Idem, d. 62/1940, f. 28.
Idem, d. 53/1940, f. 106.
13
Ibidem, f. 107.
11
12
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Rezoluția primarului dispunea secretariatului ca a doua zi, să fie transmisă
o adresă către serviciul Pompieri pentru „a lua contact cu președintele
comitetului Parohial al Bisericii Armene și a proceda la dărâmarea turlelor”.

Nu se știe ce au discutat șefii pompierilor cu parohul bisericii în urma
rezoluției date de primar, cert este că biserica a rămas în continuare în picioare,
sabie a lui Damocles pentru enoriașii și capii bisericești.
După numai trei ani, ecoul apelului adresat armatei pentru ajutor la
demolarea clădirii bisericii a inspirat comandamentul garnizoanei din Bacău să
facă o propunere tentantă. Sub auspiciile Primăriei condusă atunci, ca primar,
de profesorul Toma Mihăilescu, Garnizoana Bacău, reprezentată de căpitanul
Eugen Ursachi, comandantul Pieței Bacău, a convocat în ziua de de 12 iulie
1943 pentru data de 13 iulie a aceluiași an „în localul primăriei, comitetul
bisericei armenești din localitate, în frunte cu Președintele acestui Comitet,
pentru ca împreună cu Dvs., cu confesorul garnizoanei și D.na General
Gherăscu să se ia înțelegere asupra cedărei bisericii armene-grigoriană armatei,
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spre a avea și unitățile din garnizoană un locaș de închinare, așa cum au alte
unități din alte unități din alte garnizoane din țară” 14.
Chiar dacă un proces-verbal al întâlnirii nu s-a păstrat în arhivele
primăriei, stilul imperativ al convocării și desfășurarea ulterioară a
evenimentelor, conduce la ipoteza că protoeria locală a acceptat predarea
lăcașului de cult, solicitând și aprobarea forului său superior. Ipoteza este
susținută de răspunsul transmis la data de 2 august 1943 de Consiliul Eparhial
al Eparhiei Armeano-Grigoriană din România către Primăria orașului Bacău.
Reproducerea integrală a documentului are menirea de a lăsa la
latitudinea cititorilor să concluzioneze dacă decizia eparhiei a însemnat, poate,
șansa ratată de evitare a pierderii bijuteriei arhitectonice băcăuane.
În adresa nr. 12409 din 9 august 1943 (fig. 10) era consemnat: „La adresa

Dvs. Nr. 11859 din 27 iulie a.c., prin care ne trimiteți procesul-verbal încheiat
14

Arhivele Naționale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 57/1943, f . 36.
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în ziua de 16 iulie 1943 și luând cunoștință de cuprinsul lui, ne permitem a vă
informa că art. 210 al. 2 din Regulamentul Organic al Eparhiei noastre, publicat
[în Monitorul Oficial – n.a.] Nr. 286 din 7 decembrie 1931, interzice formal
scoaterea din patrimoniul Eparhiei noastre sub orice formă a edificiilor și
odoarelor bisericești.
Ca atare, oricât de mult am împărtăși frumoasele sentimente și idei, a
căror expresie a fost consemnată în suszisul proces-verbal, și oricât de mult am
fi animați de dorința de a ne arăta recunoștința față de Armata Țării noastre,
totuși înaintea dispozițiilor categorice ale legii ne vedem siliți a nu putea valida
o hotărâre care ar purta asupra cedării oricăreia din bisericile noastre.
De altfel, Consiliul nostru Eparhial va aviza în curând la măsurile
necesare pentru restaurarea tuturor locașurilor sfinte ale Eparhiei noastre,
transformându-le în altare vii pentru mângâierea sufletească a credincioșilor
noștri” 15.
Surprinsă, probabil, de refuzul Eparhiei de a ceda biserica, Primăria a
ripostat cu un mesaj-avertisment prin care se comunica faptul că „va lua măsuri
pentru închiderea Bisericii Gregoriene din localitate și chiar va proceda la
dărâmarea ei, fiindcă starea de ruină în care se găsește este o permanentă
primejdie pentru locatarii din jur și chiar pentru oraș” 16.
Evenimentele istorice care au urmat și problemele războiului au schimbat
agenda de lucru a militarilor garnizoanei și în scurt timp, intenția de preluare a
Lăcașului Sfând a ieșit din sfera preocupărilor lor.
Comunitatea armenilor a rămas cu problemele ei curente, care se
înrăutățeau cu zi ce trecea, iar clădirea bisericii continua să se ruineze. Un
proces-verbal pentru impunerea veniturilor din proprietățile clădite, pentru
perioada de recensământ 1942-1946 confirmă dificultățile financiare ale
Epitropiei. Conform procesului-verbal, proprietatea din Strada Cristoveanu nr.
12, care fusese sediul Epitropiei Armene, era închiriat comisului-voiajor Arthur
Grimberg.
Prin anii 1950-55, regimul stalinist a început sistematizarea zonei din oraș
cuprinzând cartierul armenesc, în mijlocul căruia se ridica spre ceruri Biserica
Armenească și conducea spre pământul veșniciei Cimitirul armenesc. Câteva
„case muncitorești” cu un rond mare de flori între cele două părți ale străzii
Șoimului au fost construite în capătul străzii, iar pe strada rebotezată „6 Martie”
în loc de „Armenească”, au fost ridicate câteva blocuri cu patru niveluri, care
aveau și rolul de a masca Biserica Armenească (fig. 11).
Cimitirul din spatele bisericii devenise, după închiderea lui pentru
înmormântări în anul 1881, doar un cimitir-grădină. După ce morții comunității
15
16

Ibidem f. 64.
Ibidem f. 68.
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nu mai luau drumul lui, majoritatea crucilor se prăvăliseră, uitate de rudele
celor la căpătâiul cărora fuseseră așezate. Aleile dintre morminte nu se mai
conturau, locul devenise o livadă de pruni, cireși și nuci, care își înfingeau
rădăcinile chiar și în mormintele aproape uitate.

Locurile pustii și pustiite erau transpuse pe planșele proiectanților urmând
a fi mobilate cu blocuri de diverse dimensiuni și conforturi. Se pregăteau
sarcinile pentru câteva planuri cincinale socialiste. O piedică în calea
materializării proiectelor urbane o constituia proprietatea; terenul aparținea
Comunității Armene din Bacău, ce-i drept, mult diminuată numeric și aflată
într-o cronică dificultate financiară. Constrânși de situația financiară precară,
reprezentanții epitropiei armene au considerat a fi o oportunitate pentru
redresarea bugetului, vânzarea unor suprafețe din terenul care a găzduit
cimitirul. Epitropul M. Zeta și același secretar care semnase în anul 1940
cererea de demolare a bisericii, Andrei Manughevici, au adresat, la data de 28
mai 1968, „tovarășului președinte” al Consiliului Popular o cerere prin care
solicitau eliberarea unei autorizații de înstrăinare pentru suprafața de teren de
cca 4.000 m.p. situat pe strada Aleea Șoimului, proprietatea epitropiei.
Motivația vânzării o constituia faptul că „pe acel teren care întră în zona de
sistematizare a orașului, se vor construi blocuri proprietate personală prin
Oficiul de locuințe.” 17
În următorii ani, blocurile au invadat întregul cartier, sufocând clădirea
bisericii aflată în suferință. O ultimă fotografie panoramică (fig. 12 – foto
credit: fototeca Ioan Bîșcă) având în centrul ei edificiul Bisericii Armenești
înecat într-o mare de blocuri a fost publicată în primăvara anului 1976.
17

Idem, d. 21/1968, f. 48.
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După numai un an, pământul țării s-a zguduit iarăși. În seara zilei de 4
martie 1977, la ora 21 și 22 de minute, timp de 56 de secunde, un cutremur cu
magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter a avut efecte devastatoare asupra
României.

Au căzut victime ale seismului 1.570 de oameni, iar la nivelul întregii țări
au fost circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit.
Nu a fost ocolit nici municipiul Bacău. Multe construcții au suferit avarii
grave, fisurile în pereți fiind produse multor clădiri care, ulterior, au fost
însemnate cu „bulină roșie”, semn al pericolului iminent pentru locatari și
trecători. A căzut pradă cutremurului și clădirea Bisericii Armenești, Casă a
Domnului trecută prin multe încercări în existența ei centenară. Conform
mărturiilor, turlele care se prăbușiseră, stăteau agățate în tijele metalice și
creaseră un mare nor de praf. Un colț al bisericii s-a surpat înclinând tot
acoperișul. Nu au fost victime omenești dar, impunătoarea construcție a
bisericii devenise cu adevărat o ruină absolut inutilizabilă.
Apelul pentru ajutor la demolarea clădirii lăcașului de cult exprimat de
Epitropul Bisericii Armenești și secretarul Andrei Manughevici în toamna
anului 1940 a fost materializat după 37 de ani.
Dacă pașii te poartă astăzi pe fosta Stradă Armenească, nimic nu te
îndeamnă să te gândești la falnica biserică armenească, fost reper geografic
pentru tot orașul. Doar bătrânii urbei mai păstrează în memorie turlele
consolidate între ele cu ancore din fier gros, ruginit. Prin obloanele ferestrelor
unei turle fantomatice, aceștia parcă revăd silueta clopotului uriaș ale cărui
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dangăte însoțeau credincioșii armeni de la naștere până la moarte. Localnicii au
uitat până și de cutremurul din 1977 care a frânt turlele, tranformând clădirea
bisericii într-o ruină, într-un morman de cărămizi, lemn și fier care-și pierdea
Duhul bisericesc.
Cale de o poștă mai la sud, pe firul Bistriței, în satul Gioseni, o altă Casă a
Domnului căzuse victimă aceluiași cutremur. Era biserica veche, cu hramul
sfântului Ioan Botezătorul, a enoriașilor romano-catolici, construită inițial pe un
deal de la marginea satului între 1850 și 1864.
În timpul cutremurului din anul 1940, turnul bisericii s-a prăbușit, a fost
reparat, dar la 4 martie 1977 cutremurul a provocat importante daune întregii
clădiri, făcând-o impracticabilă pentru celebrările liturgice. Enoriașii erau
oameni săraci, dar făceau eforturi considerabile pentru reconstruirea Casei
Domnului după fiecare cataclism fatal. După cutremurul din 1977, sătenii din
Gioseni au aflat că la Bacău, Biserica Armenească a avut aceeași soartă cu
biserica din satul lor. Au negociat cu puținii reprezentanți ai comunității armene
rămași activi și au obținut promisiunea că vor putea recupera și refolosi
materialele rezultate din demolarea clădirii distruse de cutremur. Parohia
Romano-Catolică din Gioseni a obținut autorizația nr. 77 din 16 iunie 1977 de
construcție a clădirii, din partea Consiliului Popular al Județului Bacău. În vara
aceluiași an, enoriașii au pus temelia construcției și au adunat cu consecvență
materialele necesare. Zidurile impozantei clădiri noi a bisericii „Nașterea
Sfântului Ioan Botezătorul” din comuna Gioseni păstrează, ca Daruri Sfinte
întru perpetuarea sacralității lăcașului, mii de cărămizi recuperate cu trudă de
enoriași din ruinele bisericii armenești din Bacău. Clopotarul bisericii știe că
preluarea cărămizilor, ca și cea a clopotului de altfel, s-a făcut cu acordul
reprezentanților armeni, pe baza unui proces-verbal. Soarta procesului-verbal
este necunoscută în zilele noastre.
În turnul noii biserici, de la înălțimea de 50 de metri, răsună pentru a vesti
începutul slujbelor și pentru chemarea la rugăciune, același clopot centenar
(fig. 13) care purta glasul Domnului în comunitatea armeană băcăuană, clopot
luat acum, după demolarea bisericii armenești, în păstrare de credincioșii
parohiei catolice din Gioseni.
Simbolul chemării divine și al supunerii față de cuvântul lui Dumnezeu,
mijloc de comunicare între Cer și Pământ, clopotul bisericii armenești din
Bacău a fost turnat cu evlavie la atelierul meșterului Albert Gottschling din
Brașov. Turnătoria brașoveană era renumită în epocă pentru calitatea
impecabilă a produselor sale. Textul inscripționat pe inelul clopotului bisericii
armenești din Bacău este: „Gegossen bei Leontine Gottschling in Kronstadt
1856”, în traducere: „Distribuit de Leontine Gottschling în Brașov, 1856”.
Inscripțiile întâlnite pe vechile clopote creștine reamintesc rostul lor ocrotitor,
de mântuire și vestire. Inscripția aflată pe clopotul bisericii armenești din Bacău
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mărturisește, întru neuitare, numele donatorilor precum și numele celui căruia îi
este închinată lucrarea. Dispusă circular pe jumătate din circumferința
clopotului, pe trei rânduri, la registrul de mijloc, inscripția este realizată în relief
și este scrisă în limba armeană veche, având următorul conținut:
„Նուէրզանգակսսբ. հրեշտակապետեկեղեցւոյ.
եղբարքխաչիկևգրիգորզատիկեանհանգուցելոյ
փոփովիչմականունհանբաւսկոչելոյ
յիշեսցէտէրփոխարէննգաբրիէլեանփողինկոչելոյ։
պագով 1856 հոկ 15”
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În traducere, textul (fig.14) este: „Frații Khacik și Krikor Zatikian [au
oferit] acest clopot [ca] dar bisericii Sfântului Arhanghel spre pomenirea celui
cunoscut cu numele de Popovici care a trecut [la cele veșnice], să îl pomenească
Domnul [spre] răsplătire când va suna trâmbița lui Gavriil. Bacău, 15 octombrie
1856.”

Printre obiectele recuperate în timpul demolării bisericii armenești, s-a
aflat și o oală de rezonanță, singura păstrată, executată din ceramică arsă. Alte
câteva oale erau sparte. Recuperatorul oalei, un enoriaș din satul Gioseni, a
considerat că locul ei este la un muzeu și l-a donat Muzeului de Etnografie din
cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău (fig. 15).
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Este un vas ceramic cu înălțimea de 22 de centimetri, diametrul maxim de
16,5 cm, iar gura oalei are diametrul exterior de 4 cm și cel interior de 2,5 cm.
Oalele de rezonanță erau folosite pentru dotarea bisericilor încă din secolul al
XV-lea și aveau, se pare, rolul de a amplifica sunetele emise în interiorul
bisericii. Oalele de rezonanță nu au mai fost utilizate în secolele următoare.
În Bacău, doar biserica „Precista” mai păstrează în ziduri câteva vase de
amplificare de natura oalelor de rezonanță. De asemenea, se mai păstrează
câteva vase în bolta rămasă încă în picioare printre ruinele Bisericii Ortodoxe
din comuna Gioseni.
Într-un studiu publicat de arhitectul Gheorghe Balș sub titlul „Bisericile
lui Ștefan cel Mare”, în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice nr. 43-46
din anul 1925, oalele de rezonanță sunt prezentate după cum urmează: „În
pandantivii cei mari ai naosului (niciodată în pronaos) și câte odată în rândul
superior, deasupra arcurilor piezișe, sunt așezate oale de rezonanță, care apar
spre interior ca niște găurele mici cu buzele ceva mai aparente. Corpul oalei
este înecat în zidărie. Numărul acestor oale e prea mic ca să presupunem că
scopul lor era de a reduce greutatea pandantivilor, de altminteri totdeauna mici.
Rolul lor, ca în multe alte țări, (în Rusia, într-altele) pare să fie acela de a întări
sunetele, cea ce explică de ce se găsesc în naos și nu în pronaos” 18.
Vreme îndelungată, de patruzeci de ani, biserica și comunitatea religioasă
a armenilor băcăuani au fost slujite de preotul-paroh Grigore Lazarovici.
Misiunea sa a fost preluată de preotul Dimitrie Melconian, la sfârșitul anului
1939. Preotul Grigore Lazarovici era venerat de credincioșii parohiei sale
deoarece a demonstrat permanent că este cu adevărat un ucenic iubit al lui
Hristos. Enoriașii armeni admirau grija specială pe care preotul o manifesta față
de cărțile sfinte bisericești, iar cei cu carte au mărturisit, în istorioarele publicate
în epocă, faptul că preotul-paroh Grigore Lazarovici difuza concepția însușită
de el privind inestimabilul rol al cărților întru păstrarea și apoi difuzarea
învățăturilor sfinte.
Grija față de patrimoniul sacru se manifestată intens și față de cărțile
bisericești de către slujitorii Bisericii Armenești atât în sfera restrânsă a
parohiilor, cât și în mod generalizat, în cadrul Epahiei. Este memorabil faptul
că, în urmă cu aproape un secol, la inspirata inițiativă a lui Hagop Siruni și a
altor câtorva intelectuali armeni a fost inființată Biblioteca Centrală Armeană
din București, cea care, ulterior, a devenit nucleul bibliotecii și muzeului Casei
de Cultură Armene. O privire retrospectivă asupra roadelor obținute după câțiva
ani buni de efort susținut, consemna în anul 1941: „În curând se împlinesc 15
ani de când sʼa înființat, din inițiativa epitropiei Bisericii Armene din capitală și
a unor intelectuali armeni, Biblioteca Centrală Armeană, cu scopul de a salva
18

Gh. Balș, „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice” nr. 43-46, anul 1925, p. 289.
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dela pieire și a conserva cărțile de preț și obiectele vechi de artă aflătoare în
sânul comunităților armene din țară și a pune la îndemână celor cari ar dori
materialul necesar referitor la istoria și literatura armeană, spre a deveni astfel
un fel de muzeu unde se vor strânge cărți armenești și streine, mai ales
referitoare la istoria, literatura și arta armeană din toate timpurile, periodice,
manuscrise armenești, operele artistice armene și streine, hrisoave domnești,
enciclice emanate de la catolicoși și patriarhi și în genere, tot ceea ce are
legătură cu arta și etnografia armeană.
Fondul cărților a sporit apoi cu cele adunate de la diferitele biserici din
provincie și, în primul rând, cu cele aduse dela Roman, Bacău, Suceava,
Botoșani, Iași, Focșani, Silistra, Chișinău etc.” 19
Este posibil ca și alte obiecte, dovezi ale existenței fizice a clădirii
bisericii armenești din Bacău să mai existe. Timpul va rezolva, cu siguranță, și
enigma altor mărturii.

19

H. Dj. Siruni, „ANI – Anuarul culturii armene”, București, 1941 p. 519.

https://biblioteca-digitala.ro

Conferința populară – mijloc de educație a sătenilor băcăuani
(sfârșitul sec. XIX – începutul sec. XX)
Cornelia CUCU
Popular Conference – an Educational Method for the Villagers from Bacau
(End of the XIXth Century – Beginning of the XXth Century)
Abstract
The conference was used by all existing popular education institutions in
Romania, at the end of the XIX-th Century and the beginning of the XX-th Century.
Having strong educational values, this was included in the extracurricular system
designed by Spiru Haret becoming indispensable in the action of material and moral
upliftment of the villagers.
This study presents the way in which the teachers from Bacău, with optimism,
responsibility and confidence, used the conference as a method of popular education,
successfully contributing to raising the economic, moral-civic and patriotic level of the
village communities in which they worked.
Keywords: conference, popular education, villagers, Spiru Haret, Bacău

Cultura și educația au avut un rol important în rezolvarea problemelor cu
care se confrunta societatea românească, la sfârșitul secolului al XIX-lea și
începutul secolului al XX-lea. Întrucât edificarea României moderne, dominată
de agricultură, depindea de existența unei forțe de muncă cu un minimum de
cunoștințe, educația prin cultură constituia cel mai eficient mijloc prin care se
putea ameliora condiția țăranului. Considerând că factorii administrativi nu erau
capabili să realizeze ridicarea economică și spirituală a românilor, Spiru Haret a
încredințat această misiune învățătorilor statornicind, astfel, menirea socială a
școlii. Drept urmare, a pus bazele unei mișcări culturale, numită haretism, care
avea ca scop educarea țăranilor prin activități organizate în afara școlii (cercuri
culturale, școli de adulți, șezători sătești etc.), unde conferința s-a dovedit a fi
un mijloc eficient de educație populară a comunităților rurale.
Conferința populară – o necesitate în educația sătenilor
Conferința 1, una din cele mai vechi și răspândite forme de manifestare
culturală, este prezentă în inventarul tuturor instituțiilor de educație populară
Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1986, p.
184. Conferinţă, conferinţe, s. f. – expunere făcută în public asupra unei teme din domeniul
ştiinţei, artei, politicii etc., cu intenţia de a informa, de a instrui, de a omagia etc.
1
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existente în România, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al
XX-lea, datorită calităților ei: se organiza ușor, trata subiecte din cele mai
variate domenii, transmitea o cantitate mare de informații într-un timp scurt și
avea puternice valențe educative asupra unor categorii diverse de ascultători
indiferent de vârstă, profesie, interese și preocupări.
Concepând sistemul său extrașcolar, Spiru Haret a făcut din conferință,
pentru scurt timp (1897-1900), o formă instituționalizată de educație populară
inspirându-se, în acest sens, din experiența pozitivă a lumii occidentale 2. În
această calitate, conferința a fost înființată în noiembrie 1897, iar tematica
recomandată cuprindea probleme de agricultură, industrie casnică, morală,
istorie, igienă și propagandă antialcoolică. Însă, conferințele populare astfel
concepute „nu au reușit îndestul”, după cum recunoștea S. Haret, datorită lipsei
de experiență a dascălilor, la care s-a adăugat și ostilitatea autorităților locale 3.
Deoarece conferința, ca activitate de sine stătătoare, ocazională, s-a
dovedit ineficientă, Ministerul Instrucțiunii Publice a decis includerea acesteia,
începând cu anul 1900, în programul cercurilor culturale, precum și în
activitatea școlilor de adulți și a șezătorilor sătești. Conferințele căpătau, astfel,
un caracter mai sistematic și mijloceau învățătorilor un schimb de experiență în
acest domeniu asigurând, totodată, pătrunderea lor în cele mai îndepărtate
cătune și implicarea unui număr cât mai mare de săteni – principalii beneficiari
ai acestor activități 4.
Un moment important îl reprezintă Deciziunea Ministerului Cultelor și
Instrucțiunii Publice nr. 10.825, din 21 februarie 1902, publicată în „Monitorul
Oficial” nr. 262/1902, care stabilea tematica obligatorie a conferințelor ce
urmau a fi susținute cu ocazia întrunirilor sătești. Erau propuse teme cu subiecte
istorice (originea poporului român, lupta pentru apărare și independență,
personalități istorice, sărbători naționale), economice (cultivarea rațională a
pământului, îngrijirea vitelor de muncă, creșterea albinelor și a viermilor de
mătase, bănci și tovărășii, industria casnică, meșteșugurile), sociale (foloasele
învățăturii, lupta împotriva alcoolismului, combaterea concubinajului), sanitare
Grigore Teodosiu, Societatea Naţională a Conferinţelor Populare în Franţa, în „Albina”, anul
IV, nr. 40/1 iulie 1901, p. 1098-1100. În Franţa funcţiona Societatea Naţională a Conferinţelor
Populare, care urmărea „ajutorarea populaţiunii săteşti cu tot felul de cunoştinţe”. Societatea
populariza cele mai bune conferinţe, care erau tipărite şi trimise conferenţiarilor împreună cu
„poveţele privitoare la chipul de cetire şi maşinile cu proiecţiuni luminoase necesare”.
3
Maria Itu, Forme instituţionalizate de educaţie populară în România 1859-1918, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 201.
4
Cercurile culturale aveau un dublu scop: unul didactic, destinat perfecţionării învăţătorilor
(şedinţele intime) şi altul instructiv-educativ, orientat spre educarea sătenilor (şedinţele
publice). Şcolile de adulţi aveau ca scop alfabetizare bărbaţilor şi pregătirea acestora în diverse
domenii. Instruirea şi educarea femeilor se realiza prin intermediul şezătorilor săteşti,
organizate în cadrul şcolilor de adulţi.
2
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(igiena omului și a locuinței, alimentația sănătoasă, bolile molipsitoare,
necesitatea consultării medicului) și legislative (cunoașterea legislației, sfaturi
juridice). Totodată, erau stabilite și cerințele metodice privitoare la pregătirea și
desfășurarea conferințelor: 1. trebuiau „să răspundă nevoilor locale, să fie scurte
și să mențină atenția vie pentru a deveni adevărate convorbiri inteligente cu
sătenii”; 2. stilul prezentării să fie „cât se poate de popular”, neologismele și
expresiile străine „îndepărtate cu desăvârșire”, iar săteanului să i se vorbească
„în limba lui ca să poată pricepe”; 3. conferențiarul „să fie om cu tact, întrucât
lucrurile trebuiau spuse cu liniște și seriozitate”, fiind de dorit „să vorbească
acei care au mai mult talent”. Pentru „atragerea sătenilor”, la aceste întruniri
publice, învățătorii erau obligați să pregătească serbări școlare constând din
„poezii, coruri, jocuri și mici reprezentațiuni teatrale” 5. Conferințele cele mai
bune, care „își atingeau scopul și dovedeau o muncă serioasă”, erau publicate în
„Buletinul Oficial al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice” 6.
Prezența conferințelor în programul cercurilor culturale precum și în
activitatea școlilor de adulți și a șezătorilor sătești a reușit să atragă, la început,
un număr mare de participanți. Cu timpul, însă, din cauza tematicii care se
repeta, a deficiențelor de coordonare și a incapacității unor conferențiari de „a
capta atenția și interesul ascultătorilor”, numărul participanților s-a redus, iar
conferințele au cunoscut o simțitoare diminuare. Situația este mai evidentă între
anii 1905-1906 când, la motivele menționate, s-a adăugat și dezinteresul pentru
educația populară manifestat în timpul ministeriatului lui Mihail Vlădescu.
Revenit în fruntea Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice, în 1907,
Spiru Haret reorganizează activitatea extrașcolară, reglementând și o nouă
tematică pentru conferințele populare, mai bogată și mai variată. În contextul
mișcărilor țărănești, din anul respectiv, lipseau temele referitoare la pământ
fiind, în schimb, bine reprezentate problemele de educație cetățenească și
patriotică. Pentru orientarea dascălilor, a fost înființat, pe lângă Casa Școalelor,
un serviciu special de controlori-conferențiari format din scriitorii G. Coșbuc,
Al. Vlahuță, M. Sadoveanu, Șt. O. Iosif, folcloristul Artur Gorovei, dr. A.
Iliescu, învățătorii I. Ciocârlan și N. I. Apostolescu, precum și preoții
Diaconescu și Iordan, care aveau ca scop „să dea sfaturi și îndemnuri, prin
conferințe-model ori convorbiri cu sătenii, și să asigure îndrumarea metodică a
învățătorilor”. Pe lângă acești conferențiari, puteau participa la acest demers
educațional respectând tematica impusă de minister și alți funcționari publici precum
preoți, judecători, administratori de plasă, medici, controlori ai băncilor populare7.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Albele, d. 1/1909, f. 86.
Idem, fond Şcoala Generală Filipeni, d. 1/1902, f. 11.
7
Emil Bâldescu, Spiru Haret în ştiinţă, filozofie, politică, pedagogie, învăţământ, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 317.
5
6
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Educarea sătenilor băcăuani prin conferințe populare
1. Primele conferințe populare. Documentele păstrate atestă folosirea
conferinței, ca mijloc de educație populară în mediul rural, încă din anul 1883,
când Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice „punea îndatorire învățătorilor
de a explica valoarea noilor măsuri metrice prevăzute în legea de la 15
septembrie 1864 (Legea introducerii sistemului de măsuri și greutăți metrice),
care urma a se aplica cu începutul anului 1884, prin organizarea de conferințe
cu locuitorii și școlarii mai înaintați, cel puțin de două ori pe săptămână, până
vor pricepe foloasele practice și facilitatea de a compara măsurile noi cu cele
vechi uzitate deja”. Asemenea conferințe au avut loc în majoritatea localităților
băcăuane, între care și Coțofănești, conform raportului înaintat Revizoratului
Școlar de învățătorul N. Grigoriu: „Conferințe am ținut în sala primăriei locale,
dar și la Borșani, Bâlca, Cornățel și Urechești. Am căutat, prin argumente
puternice, să-i conving pe săteni de importanța și avantajele acestui nou sistem
de măsuri. Chestionând participanții, asupra celor tratate, m-am convins că
aceste conferințe au fost folositoare, mulți formându-și deja o opiniune bună” 8.
2. Conferința populară – parte a sistemului extrașcolar haretian.
a. Tematica conferințelor. Conferința, ca mijloc de educație populară, a
fost instituționalizată de Spiru Haret, în 1897, devenind parte componentă a
sistemului său extrașcolar. În acest context, Revizoratul Școlar se adresa
dascălilor băcăuani cu următorul mesaj: „Învățătorul trebuie să fie pătruns de
înalta misiune la care este chemat considerându-și cariera ca un apostolat nu
atât în școală, cât mai ales în societate unde consătenii săi nu sunt îndeajuns de
pregătiți în lupta pentru trai. Este necesar să înființăm niște cercuri culturale,
sau mici atenee ambulante, care să răspândească printre săteni cunoștințe
folositoare și practice. Conferențiarii pot fi și persoane din afara corpului
didactic, în primul rând preoții, care se vor supune la aceleași norme. Timpul
când se va ține o conferință precum și subiectul de tratat, rămâne la chibzuiala
dumneavoastră, căutând a profita de împrejurări favorabile precum celebrarea
unei căsătorii sau solemnitatea unui hram la o biserică care sunt ocaziuni
binevenite pentru o conferință populară” 9. Dintr-un raport înaintat Ministerului
Instrucțiunii, în noiembrie 1899, referitor la „rezultatele date de conferințele
populare, în scopul de a-i povățui pe săteni la lucrări bune și folositoare”,
constatăm că învățătorii băcăuani s-au implicat, cu responsabilitate, în acest
demers educațional 10. Astfel, Gh. Mircea, de la Moinești, „nu a ținut conferințe
populare exprese, dar, cu diverse ocaziuni, când erau adunați locuitorii la
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Coţofăneşti, d. 1/1882, f. 1, 2, 3.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Valea Seacă, d. 1/1898, f. 6.
10
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Blăgeşti, d. 1/1899, f. 26.
8
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biserică și primărie, a vorbit despre patrie, cultura cerealelor, grădina de
verdețuri și de pomi, de față fiind autoritatea comunală precum și alte persoane
notabile” 11. La Răcăciuni, N. Stoiceanu „a ținut conferințe despre relele
provocate de alcool, importanța limbii române și folosul ce trage societatea
când omul știe să scrie și să citească” 12. N. Pâslaru, de la Cașin, „după
terminarea lecțiunilor cu adulții, le-a vorbit acestora despre creșterea
animalelor, a albinelor și gândacilor de mătase, cultura pomilor roditori și
urmările alcoolismului, insistând ca aceste cunoștințe să fie aplicate în practică
spre a deveni folositoare” 13. De asemenea, în multe localități (Buhoci, Tescani,
Bogdana, Bogdănești, Cleja, Filipeni, Moinești etc.) conferințele au avut ca
obiectiv strângerea fondurile necesare pentru înființarea și funcționarea
cantinelor școlare 14.
Decizia lui Spiru Haret de a include conferința în programul cercurilor
culturale și în activitatea școlilor de adulți și a șezătorilor sătești, începând cu
anul 1900, a constituit un pas important în evoluția acesteia ca mijloc de
educație populară a sătenilor. Analizând documentele păstrate, constatăm că
tematica abordată a vizat trei domenii educative esențiale în lupta pentru
emanciparea materială și spirituală a comunităților rurale băcăuane: 1. educația
morală, culturală și patriotică; 2. educația economică; 3. Educația.
Educația morală, culturală și patriotică. Pornind de la îngrijorarea lui
Spiru Haret față de „mersul rapid al populațiunei rurale spre ruină și degenerare
morală”, dascălii s-au implicat, inteligent și conștiincios, în formarea conștiinței
morale a sătenilor combătând, în primul rând, alcoolismul dar și „alte rele din
societate“ precum concubinajul, lenea, minciuna, lăcomia, înșelătoria, hoția,
fumatul, jocurile de noroc etc.
Conform Ordinului Ministerului Instrucțiunii Publice nr. 49.647, din 12
septembrie 1898, în majoritatea localităților din județ „s-au ținut conferințe
populare unde cu ajutorul tablourile antialcoolice s-au arătat grozavele urmări
ale beției (stricarea relațiilor între soți, pornirile rele și îndrumările către furturi,
hoții și crime, degradarea materială, lipsa de vitalitate și sleirea forțelor) cu
exemple concrete din viața sătenilor și din scrierile specialiștilor în materie” 15.
Pe 10 februarie 1902, la Tisa-Silvestri, D. Banu a vorbit despre „relele produse
de alcool asupra organismului și vieții materiale a celor care-l beau, întărind
cele spuse cu o istorioară despre o familie băutoare de rachiu care a pierdut
toată averea” 16. La Tazlău, pentru „înțelegerea consecințele alcoolismului,
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 6 Moineşti, d. 1/1899, f. 78, 82.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 1/1899, f. 13.
13
Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 2/1899, f. 2, 13.
14
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Blăgeşti, d. 1/1899, f. 26.
15
„Albina”, anul IV, nr. 25/18 martie 1901, p. 686.
16
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 1/1901, f. 96.
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Ioana Budu a folosit tabloul antialcoolic Ce ajunge omul și copiii lui după beție,
participanții „îngrozindu-se la vederea lui și la explicațiile primite”, iar elevii au
prezentat piesa de teatru Păcatul beției care „i-a impresionat îndeajuns” 17. Pe
14 decembrie 1903, M. Floareș a vorbit, la Berești, despre Pericolele
alcoolismului arătând că: „Omul este supus unor patimi, care îl rod încet,
schițând fazele prin care trece un bețiv până ajunge, uneori, la deznodământul
fatal. Prezintă mersul boalei folosind un tablou antialcoolic și versuri populare
contra beției” 18. Pentru a veni în sprijinul sătenilor, „spre a-i scăpa de la o ruină
sigură”, pe lângă lucrările editate de Casa Școalelor, dascălii au folosit și
mijloace audio-vizuale (gramofonul, lanterna magică) „ca să le procure
distracțiuni plăcute și să-i sustragă de la obiceiul petrecerii timpului liber prin
cârciume” 19.
O atenție deosebită a fost acordată concubinajului, care se întinsese „ca o
plagă pe la sate, fiind de absolută necesitate găsirea de mijloace pentru a
preîntâmpina acest rău dăunător stării morale a sătenilor și familiei românești”.
Drept urmare, învățătorii, sprijiniți și de preoți, prin „conferințe și sfaturi, au
început o luptă înverșunată împotriva acestui rău stăruind, cu vorba și cu pilda
înțeleaptă, pentru a-i întoarce pe cei vinovați la datoriile bune și folositoare” 20.
Merită menționate eforturile lui C. Voicu, de la Căbești, care, „vorbind despre
concubinagiu, arată că acesta a crescut simțitor, iar dintr-un așa trai defectuos se
nasc multe nenorociri asupra copiilor, care, după moartea părinților, ajung a se
dușmăni și judeca pentru moșteniri”. Preocupări similare întâlnim în majoritatea
localităților, unde, prin conferințe, precum Combaterea concubinajului sau
Concubinajul și tristele lui efecte, dascălii s-au străduit „să îndrepte această
stare de lucruri, greșită din punct de vedere moral, sfătuindu-i pe cei aflați în
această situație să se legitimeze întrucât formalitățile erau ușor de îndeplinit” 21.
Nu putem trece cu vederea eforturile depuse pentru educarea sătenilor în
spiritul muncii, ca valoare socială și morală, combătând lenea, risipa, minciuna,
dușmănia, înșelătoria și hoția. Astfel, V. Cosmescu, prin conferințele susținute,
în 1902, la Buhoci (Relele ce decurg din lene, risipă și minciună) și Bogdănești
(Relele ce decurg din judecăți greșite), a insistat pe înțelegerea rolului muncii în
asigurarea bunăstării și progresului, individual și social și pe necesitatea
prieteniei și înțelegerii între membrii comunității 22, iar V. Popescu, în
conferința de la Stănuești, intitulată Lenea – izvorul tuturor răutăților, a
prezentat, cu fapte concrete, consecințele acesteia (minciuna, hoția, înșelătoria,
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Zemeş, d. 1/1902, f. 190; d. 1/1904, f. 196, 197.
Idem, fond Şcoala Generală Racova, d. 1/1902, f. 31.
19
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Moineşti, d. 2/1903, f. 201.
20
Idem, fond Şcoala Generală Lipova, d. 1/1902, f. 46.
21
Idem, fond Şcoala Generală Căbeşti, d. 2/1906, f. 115.
22
Idem, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 1/1901, f. 96, 97; d. 1/1902, f. 207.
17
18

https://biblioteca-digitala.ro

mizeria etc.) precum și rolul școlii și al bisericii în „asigurarea unei moralități
temeinice” 23.
Având în vedere rolul școlii în formarea intelectuală și moral-civică a
tinerei generații, înlăturarea analfabetismului a constituit o altă preocupare a
dascălilor care în conferințe precum Foloasele învățăturii sau Foloasele școalei
urmăreau, în primul rând, „cunoașterea și înțelegerea articolelor, din lege,
privitoare la obligativitatea învățământului în școalele rurale” 24. O asemenea
activitate a avut loc la Căiuți, pe 8 decembrie 1902, unde, „într-o sală de clasă,
care n-a putut cuprinde toți sătenii veniți să asculte conferința despre obligația
trimiterii copiilor la școală”, I. Cerghici și N. Pâslaru au prezentat „foloasele
învățăturii arătând că plângerile, relative la amenzilor pentru obligativitate, erau
neîntemeiate, deoarece copiii erau chemați la școală în folosul lor, spre a se
lumina, iar amenzile erau doar pentru cei care se sustrăgeau de la acest folos” 25.
Pe 18 mai 1903, la Onești, V. Dobreanu, vorbind „despre foloasele învățăturii, a
reușit a ține încordată atenția sătenilor, mai bine de două ore, convingându-i
să-și trimită copiii la învățătură, întrucât școala îi învață a ceti, scrie și socoti și
îi pregătește pentru o viață și o muncă spornică oferindu-le cunoștințe de cum
să-și alcătuiască și întrețină o gospodărie, cum să-și îngrijească animalele și să
se folosească de produsele lor, cum să lucreze pământul spre a da roade multe și
bune, sădind, totodată, dragostea și respectul față de muncă și legile țării,
iubirea de țară și credința în Dumnezeu” 26.
Din aceeași perspectivă, o atenție deosebită a fost acordată cunoașterii
legislației în vigoare. Astfel, la Căbești, pe 7 martie 1904, C. Voicu prezenta
„scopul formării legilor, necesitatea supunerii la acele legi și foloasele ce
decurg din îndeplinirea dispozițiunilor legale, deoarece când legile nu sunt
ascultate domnește dezordinea” 27. Învățătorul N. Iordan, de la Orbeni, pe 13
februarie 1908, „a explicat sătenilor, adunați la școală, cele două legi abia
votate – Legea învoielilor agricole și Legea judecătoriilor de ocoale, plăcându-le
mult mai ales partea privitoare la imaș, care în localitate lipsea cu desăvârșire, și
faptul că dreptatea urma să li se facă în localitate și fără cheltuială; apoi, au fost
anunțate legile ce urmează să fie votate (Legea contra trusturilor, Legea Casei
Rurale, Legea administrativă și Legea sanitară) explicându-le folosul ce-l vor
avea de la ele” 28. În cunoașterea legislației, s-a implicat și prefectura care a
decis ca „notarul să adune sătenii pentru a le explica legile, regulamentele și
Idem, fond Şcoala Generală Căbeşti, d. 2/1903, f. 174.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Schitu Frumoasa, d. 1/1902, f. 23.
25
Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 1/1902, f. 181.
26
Ibidem, f. 190-191.
27
Idem, fond Şcoala Generală Căbeşti, d. 2/1903, f. 210-211.
28
Idem, fond Şcoala Generală Orbeni, d. 28/1907, f. 30, 40.
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ordonanțele date” 29, precum și revizoratul școlar, care a apelat la Baroul
Avocaților pentru „susținerea de conferințe în față sătenilor spre binele
acestora” 30.
Educația patriotică a constituit o temă abordată cu multă trăire și
responsabilitate, cu ocazia conferințelor populare, fiind prezentate subiecte
referitoare la originea poporului român, lupta pentru apărare și independență,
personalități istorice, sărbători naționale etc., dascălii străduindu-se să cultive în
inimile participanților simțăminte puternice de adevărat patriotism – iubirea de
țară, iubirea pentru binele obștesc, respect pentru lege și rânduielile existente.
Astfel, 24 Ianuarie 1909, aniversarea a 50 de ani de la Unirea Principatelor
Române, s-a sărbătorit, la Mândrișca, „cu deosebită pompă”, prin conferințele
susținute de învățătorii Th. Dragomir, C. Rădvan și N. Drâmba, preotul Gr.
Roman și notarul V. Chele, „fiecare achitându-se conștiincios de rolul său”, și
serbarea pregătită de elevii școlii „cuprinzând coruri patriotice, piesa Unirea de
Serafim Ionescu, jocuri naționale, iar la sfârșit Hora Unirii” 31. De asemenea,
dascălii s-au străduit, cu ocazia întrunirilor populare, să aducă prinosul lor de
cinstire și recunoștință eroilor care au împlinit năzuințele de veacuri ale
românilor, independența și întregirea hotarelor, abordând teme cu un profund
conținut patriotic, precum: Sentimentul solidarității, Dragostea de neam,
Însemnătatea Unirii, Conștiința națională etc. Astfel, prin conținutul lor și al
serbărilor școlare cu tematică patriotică, conferințele populare au constituit un
important mijloc de dezvoltare a conștiinței naționale și de pregătire a opiniei
publice pentru marele act al desăvârșirii unității neamului, realizat în 1918.
Educația economică. Pentru „a-i îndruma pe săteni către o agricultură
bună și folositoare”, S. Haret cerea dascălilor, în 1901, „să le țină conferințe
practice despre cultura sistematică a pământului pentru a dezrădăcina sistemele
învechite și dăunătoare” 32. Adevărați apostoli ai neamului, învățătorii băcăuani
au contribuit la „educarea sătenilor în spiritul muncii bine făcute prezentândule, în conferințe, cele mai bune metode agricole pe care le foloseau și ei, ca
gospodari și exemple pentru țărani” 33. Astfel, D. Banu a susținut la Odobești, pe
13 ianuarie 1902, conferința Îngrășăminte, asolamente și rotațiuni „arătând, în
mod practic, formarea de grădini la sate, cultivarea zarzavaturilor, a pomilor
fructiferi și foloasele ce aduc fiecare” 34, iar C. Cartaș a prezentat, la Căbești, pe
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 1/1914, f. 27, 28.
Idem, fond Baroul Avocaţilor din judeţul Bacău, d. 1/1897, f. 651, 652.
31
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Valea Seacă, d. 2/1903, f. 13.
32
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Berzunţi, d. 1/1900, f. 38.
33
Vilică Munteanu, Educarea elevilor şi sătenilor de către învăţători prin conferinţe în
perioada interbelică, în „Buletin ştiinţific” al Filialei SIRAR Bacău, X, Editura Magic Print,
Oneşti, 2019, p. 71.
34
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 1/1901, f. 95.
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7 martie 1904, „lucrarea științifică a pământului, după felul acestuia, vorbind de
unelte, lucrări agricole, necesitatea îngrășămintelor și a rotației culturilor” 35.
O atenție deosebită a fost acordată cultivării cartofului, începând cu anul
1903, când Spiru Haret „îndemna învățătorii să-l cultive și să-i convingă și pe
săteni la cultura acestuia pentru a avea pe masă o hrană mai nutritivă” 36.
Pornind de la ideea „marelui ministru” că țăranul putea fi atras „dacă vedea,
mai întâi, un folos material imediat”, dascălii băcăuani s-au folosit de „lucruri
care-i asigurau existența zilnică, precum fabricarea pâinii din făină amestecată
cu cartofi, arătând importanța cartofului care dădea producții mari și putea fi
folosit pentru pâine, mâncare și chiar hrană la vite” 37. Gh. Chirnoagă, de la
Poduri, după ce „a luptat mult pentru a-i convinge pe săteni să cultive cartofi”,
iar la conferințe „a adus, la fiecare, câte o felie de pâine cu cartofi pentru a se
convinge de bunătatea ei”, într-un raport înaintat revizoratului, în anul 1904,
remarca: „În comună se cultivă, acum, mulți cartofi, iar gospodinele, sfătuite de
mine, au învățat să facă pâine cu cartofi, deci, prin cuvântul și fapta mea, sătenii
au simțit necesitatea de a se hrăni cu această pâine” 38. O activitatea deosebită,
în acest sens, a desfășurat și învățătorul N. Iordan, de la Orbeni, care, în 1908,
informa ministerul: „Pe 6 decembrie 1903, am ținut conferința Hrana și cultura
cartofului, sătenii „înțelegând cele arătate, iar mulți chiar s-au decis a cultiva
cartofi în anul următor, din care trei locuitori au recoltat o cantitate mai mare
care, împreună cu ai școalei, a fost de 6.000 kg, fiind premiat de Casa Școalelor.
Astăzi, fiecare sătean seamănă în grădină, alături de alte zarzavaturi, și cartofi
atât pentru casă, cât și pentru vânzare” 39.
În condițiile în care mărfurile de fabrică reprezentau o puternică lovitură
dată industriei casnice, dascălii s-au străduit să responsabilizeze comunitățile în
care trăiau asupra necesității revigorării vechilor îndeletniciri meșteșugărești și
deprinderii de noi meserii, mai bune și mai folositoare pentru viața lor. Pentru a
trezi interesul față de industria casnică, „s-au ținut multe conferințe practice” cu
teme precum: Industria casnică, Cultura plantelor textile și fabricarea pânzei,
Creșterea rațională a albinelor și foloasele obținute, Cultura sistematică a
viermilor de mătase, Cultura viței de vie și a pomilor roditori, Importanța
portului național, Respectul pentru bătrâni, tradiții și obiceiuri etc. Merită
menționată pledoaria învățătorului V. Popescu, de la Stănuești (azi, satul Cociu,
comuna Motoșeni), care în ședința publică a cercului cultural, din 5 octombrie
1903, își arăta dezamăgirea față de starea industriei casnice: „Când te gândești
că străinii ne-au năpădit și ne năpădesc mereu, un junghi rece îți trece prin
Idem, fond Şcoala Generală Căbeşti, d. 2/1903, f. 210-211.
Idem, fond Şcoala Generală Orbeni, d. 28/1907, f. 71.
37
„Albina”, anul I, nr. 26/29 martie 1898, p. 829.
38
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 2 Prohozeşti, d. 35/1903, f. 7.
39
Idem, fond Şcoala Generală Orbeni, d. 28/1907, f. 71.
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inimă știind că aceștia numai binele nostru nu-l doresc. Ei caută, spre folosul
lor, să ne strice toate obiceiurile bune pentru a ne slăbi puterile și a se face
stăpâni pe casele noastre, pe țarinile noastre, pe întreaga moșie strămoșească.
Otrăvurile lor ne pipernicesc neamul și panglicăriile, cioburile de sticlă și
trențele lor colorate au început să ne schilodească portul și gustul nostru
românesc. Străinii ne-au mâncat războiul cu ițe, cu vatale, cu spată, cu tindeche,
cu suveică, cu furci, cu rășchitor cu tot, așa că multe din femeile de azi nu mai
știu să melițeze, să dărăcească, să toarcă, să urzească, să nevedească, să țese sau
să ghilească pânza. Toate lucrurile care mai înainte se făceau în casă, de femei,
astăzi se cumpără de la jupânul din sat sau din oraș, pânza (de cânepă, in,
bumbac, borangic) a fost înlocuită de americă, din care mai înainte nu se făceau
nici punți la morți, fustele de lână, fotele, catrințele și zevelcile, pline de
alesături frumoase, azi sunt înlăturate de citul boit cu fel de fel de mâzgâlituri și
în locul maramei, albă ca zăpada și subțire ca pânza de păianjen, s-a pus barizul
mohorât care face ca chipul româncei, îmbrobodit de trențe străine, să nu mai
semene a chip cu viață. Dar de bătutul putineiului și de alesul untului, de
facerea smântânei și a brânzei sunt multe femei care au și uitat de mult” 40.
Pornind de la ideea că sătenii trebuiau să se orienteze și spre alte izvoare
de câștig, precum meseriile și comerțul, și „să învețe să scoată un mai mare
câștig din pământul ce-l au întrucât pământul nu se poate întinde mai mult decât
e, numai dibăcia omului se întinde cât vrei”, dascălii băcăuani, prin conferințe
precum Meseriile sau Îndemnul de a da copiii la meserii, „au sfătuit părinții săși îndrume copiii către școale de meserii și școale de agricultură arătând,
acestora, foloasele ce pot avea după terminarea lor” 41.
Înființarea de bănci populare a fost o altă temă des întâlnită în cadrul
conferințelor, dascălii „încurajând crearea de tovărășii sătești din dorința de a-i
scăpa pe țărani de cămătarii care-i ruinează” 42. Pe 9 decembrie 1901, la
Tescani, învățătorul Gh. Costică „a prezentat statutul băncii sătești, ce urma să
se înființeze, citind și lămurind articol cu articol, luând și exemple practice
pentru a evidenția folosința și scopul de economie și beneficiu” 43. Preotul Al.
Tăbăcaru, de la Fântânele, a ținut, pe 10 noiembrie 1902, „o conferință asupra
înființării societății de economie, în localitate, iar învățătorul Gh. Șentea a dat
explicațiunile necesare și, pentru mai multă încredere, a prezentat registrele
băncilor populare din Racova și Gârleni, sătenii convenind pentru înființarea
unei asemenea societăți prin redactarea unui proces-verbal de constituire” 44.
Activități similare s-au organizat și pentru constituirea altor tovărășii sătești,
Idem, fond Şcoala Generală Căbeşti, d. 2/1903, f. 174.
Idem, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 1/1910, f. 41.
42
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 3 Moineşti, d. 3/1902, f. 77.
43
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 1/1901, f. 44, 73; d. 2/1901, f. 190.
44
Idem, fond Şcoala Generală Racova, d. 1/1902, f. 5.
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precum obști pentru arendare sau cumpărare de pământ, societăți de exploatarea
pădurilor, cooperative pentru vânzarea în comun a produselor agricole și ale
industriei casnice etc. Astfel, pe 19 septembrie 1904, V. Cosmescu, de la
Berbinceni, a susținut conferința Laptele și pâinea în alimentație „lămurind
foloasele acestor alimente, ca hrană pentru organism, și propunând înființarea
de lăptării și brutării prin sate” 45.
Educația sanitară. Asigurarea sănătății în mediul rural, unde gradul de
morbiditate și mortalitate era ridicat, a constituit o altă preocupare a dascălilor,
conform Ordinului Ministerului Instrucțiunii Publice nr. 91.258/1900, prin care
„învățători erau îndatorați să țină conferințe despre igienă, cu subiecte bine
alese, întrucât răspândirea acestor cunoștințe era de mare folos pentru săteni” 46.
Între temele abordate, menționăm: Îngrijirile ce trebuiesc date bolnavului până
la venirea medicului, Cunoașterea și prevenirea boalelor, Îndemnul de a merge
la doctor, Sfaturi igienice cu privire la hrană, Igiena locuinței, Curățenia și
păstrarea sănătății, Cumpătarea în viața omului, Legătura dintre sănătate și
activitatea fizică, Importanța plantelor medicinale etc. Astfel, în decembrie
1901, V. Cosmescu a prezentat, la Berbinceni și Prăjești, conferința Igiena
locuinței arătând „modul de construire a unei case de locuit (înaltă, spațioasă,
cu geamuri mari, podită pe jos, clădită din material bun pe un loc sănătos) și
păstrarea igienei acesteia prin curățenie și cultivare de pomi”. Pe 10 martie
1902, la Secuieni, C. Săghinescu „a vorbit despre microbi, lămurind cum se
nasc aceștia, unde trăiesc, cum pot naște boale și mijloacele de a-i distruge”. La
Bogdănești, pe 12 mai 1902, în conferința intitulată Reguli de cumpătare în
viața omenirii, Gh. Șentea, „a arătat cum traiul cumpătat lungește viața și
menține echilibrul corpului omenesc venind cu exemple practice prețioase în
susținerea tezei sale” 47. Pe 7 septembrie 1903, C. Voicu a vorbit, la Căbești,
despre Modul de a ne păstra sănătatea arătând „necesitatea unei nutriri bune,
dând povețe despre îmbrăcăminte, conform cu anotimpul, păstrarea curățeniei
locuințelor și a aerului de respirat, îndemnând oamenii, în caz de îmbolnăvire,
să renunțe la leacurile babelor și să alerge îndată la doctor” 48.
b. Pregătirea conferințelor. Pentru „a aduce foloase reale”, temele erau
stabilite în funcție de anotimp, specificul locului și nevoile sătenilor. Vom
exemplifica cu programul Cercului Cultural „Principele Carol”, condus de Gh.
Toderiță, care reunea școlile din Buhoci, Holt, Săucești, Letea, Ruși, Tamași și
Geoseni: a. toamna – Necesitatea societăților economice, Îngrijirea animalelor,
Păstrarea cerealelor, fructelor și verdețurilor, Obligativitatea învățământului
Idem, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 1/1904, f. 96.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Tamaşi, d. 1/1900, f. 7.
47
Idem, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 1/1901, f. 94, 96, 97; d. 1/1902, f. 206.
48
Idem, fond Şcoala Generală Căbeşti, d. 2/1903, f. 170.
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primar; b. iarna – Îngrășământul ogoarelor, Ocupații pentru iarnă și îndemnul
spre meserii, Igiena țăranului și a locuinței, Boalele contagioase și prevenirea
lor, Hrana țăranului și traiul lui, Combaterea alcoolismului, Rolul bisericii în
viața satului, Momente importante din istoria românilor; c. primăvara – Noțiuni
de apicultură, Agricultura și sistemul de irigațiuni, Cultura pomilor roditori și
a zarzavaturilor, Eroismul și iubirea de neam, Datoriile cetățenilor; vara –
Recoltarea cerealelor și alegerea sămânței, Conservarea nutrețului 49. Astfel
concepută, tematica abordată a fost primită cu interes de sătenii băcăuani
precum cei din Tg. Trotuș unde, conform raportului întocmit de I. Ercuță, „la
fiecare conferință, din toamna anului 1908, au fost peste 100 de participanți” 50.
Datorită multitudinii de probleme cu care se confruntau satele băcăuane,
la inițiativa Revizoratului Școlar, toți învățătorii dintr-un cerc cultural trebuiau
să pregătească câte o conferință, pentru ședința publică, fiind „ținute atâtea câte
se vor putea”. Conferințele prezentate sătenilor erau discutate, mai întâi, în
cadrul ședințele intime ale învățătorilor. Astfel, pe 13 octombrie 1902, cu
ocazia cercului cultural de la Râpile au fost citite, în ședința intimă,
„conferințele învățătorilor Gr. Belcescu, Gh. Topor, C. Pâslaru, C. Mihăilescu
și, după multe discuțiuni, s-a găsit că pot fi prezentate în întregime fără cea a dlui Belcescu, care, având mulți termeni științifici, neînțeleși de popor, putea fi
citită doar în partea finală cu o introducere improvizată, în termeni mai
populari” 51. Pentru a fi convingători, dascălii au recurs la metoda demonstrativă
făcând „experiențe privitoare la chestiuni precum germinațiunea și altoirea, iar
explicațiile necesare pentru apicultură și sericicultură erau realizate având la
îndemână albina, un model de stup, fagure, miere, ceară, sămânță de gândaci de
mătase, viermele de mătase, foi de dud, gogoși, mătase, țesături de borangic” 52.
Pe 8 septembrie 1902, la Prăjești, D. Banu a susținut conferința Creșterea
gândacilor de mătase prezentând „ieșirea gândacilor din sămânță, vârstele lor,
modul de creștere, îngrijirile și hrana arătând, cu cifre, foloasele și câștigul ce
s-ar putea trage din gogoși și mătasea brută sau lucrând mătasea ori borangicul
în pânzeturi” 53. La Ciumași, pe 8 februarie 1904, M. Floareș „a vorbit despre
altoirea pomilor procedând experimentativ cu un baston de salcie”, iar Gh.
Șentea a ținut conferința Uscarea prunelor, explicând „pe malul unei găuri
unde a așezat două bârne făcându-se o leasă, ca un saltar, și s-au bătut țăruși, de
toate părțile, făcându-se un zid impermeabil, iar dedesubt s-a pus o sobă de fier
care să încălzească prin ambele caturi ale lozniței” 54.
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 1/1901, f. 24.
Idem, fond Şcoala Generală Tg. Trotuş, d. 1/1909, f. 58.
51
Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 1/1902, f. 175, 187.
52
Idem, fond Şcoala Generală Cucuieţi, d. 2/1905, f. 7.
53
Idem, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 1/1902, f. 206.
54
Idem, fond Şcoala Generală Racova, d. 1/1902, f. 35.
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În condițiile în care prezența nu era obligatorie, dar convinși că eficiența
conferinței depindea de implicarea unui număr mare de săteni, învățătorii au
folosit cele mai eficiente mijloace didactice, procurate prin „serbări, baluri,
subscripțiuni și donațiuni”, precum lanterna magică și gramofonul, cu ajutorul
cărora „instruirea s-a făcut în mod plăcut și inteligent”. S-au remarcat dascălii
din Tazlău, Berbinceni, Racova, Blăgești, Letea, Cașin, Pâncești etc. Astfel,
Ioana Budu, de la Tazlău, apelând la Herman Theiller, proprietarul Fabricii de
Cherestea din Lucăcești, „a procurat o lanternă magică, în valoare de 60 lei,
conținând și 14 diapozitive”, iar cu ajutorul unor persoane binevoitoare din
localitate „a strâns 138 de lei din care a cumpărat un gramofon, 12 plăci și acele
necesare” 55. La propunerea lui V. Cosmescu, de la Berbinceni, s-a organizat un
bal filantropic unde „s-au adunat 73 de lei din care s-a cumpărat o lanternă
magică, pentru conferințe, iar prisosul rămas s-a trecut la biblioteca școalei” 56.
Conform dispozițiilor Ministerului Instrucțiunii, întrunirile populare
trebuiau să fie „adevărate serbări școlare unde, între conferințe, elevii să recite
bucăți instructive, bine alese, și să execute cântece care să dezvolte sentimente
morale și naționale, necesare vieții, prin valorificarea obiceiurilor și tradițiilor
autohtone” 57. Exemplificăm cu câteva asemenea serbări organizate la: Letea –
„S-a preparat un program variat, de către elevii școalei și elevele Școalei de
Adulți de la Fabrica de Hârtie, alcătuit din două piese teatrale, recitări, cântece
școlare și exerciții de ordine” 58; Bijghir – „Pentru întrunirile sătești, pregătesc
cu școlarii și câteva dialoguri prin care combat beția, credința în farmece și
descântece, lenea și încurajez economia, iubirea de meserii și comerțul” 59;
Mândrișca – „Succesul conferinței a fost relevat de admirabilele coruri și piese
teatrale jucate de elevi și adulți, sub conducerea învățătorului Th. Dragomir.
S-au jucat piesele Beat mort, de către adulți, și Porunca lui Sucilă, de către
elevi. Toate acestea au influențat pozitiv asistența și n-au fost pierdute, fără rost,
aceste momente de întâlnire ale sătenilor” 60. Nu putem trece cu vederea
inițiativa lui Eugeniu Tisescu, de la Odobești, care a pus bazele „unei societăți
pentru înființarea de concerte populare executate de școlari și învățători, în toate
comunele din plasă, cu scopul de a-l deprinde pe sătean să vină cu drag la
conferințele referitoare la tot ce-i este folositor în viață” 61.
O atenție deosebită a fost acordată și popularizării conferințelor. Astfel, la
Răcăciuni, C. Bobârnac informa locuitorii, prin „publicațiuni”, că „vor avea loc
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Zemeş, d. 1/1902, f. 94, 117, 154-155.
Idem, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 1/1901, f. 87, 88.
57
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Berzunţi, d. 1/1902, f. 30; d. 1/1911, f. 40.
58
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 1/1904, f. 84.
59
Idem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 1/1909, f. 27-28.
60
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Valea Seacă, d. 2/1903, f. 15, 23.
61
Idem, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 1/1894, f. 21.
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mari sărbători populare, cu ocazia cercurilor culturale, unde se vor ține
conferințe pentru traiul sănătos și bun al omului” 62, iar la Lipova, C. Teodorescu
cerea primarului „a dispune, prin șeful de garnizoană și publicații afișate,
încunoștiințarea adulților spre a se aduna la școală unde se va vorbi despre
economie, bănci populare, creșterea și îngrijirea vitelor, agricultura practică,
boalele infecțioase ordonând, totodată, închiderea crâșmelor în acea zi” 63.
În conceperea conferințelor, învățătorii s-au folosit de recomandările
făcute de Ministerul Instrucțiunii și Casa Școalelor, precum și de cunoștințele
teoretice și practice însușite, prin disciplina Datoriile învățătorilor, pentru
examenul de capacitate și înaintare pe loc. De un real folos au fost și
îndrumările metodice oferite de lucrările Conferințe populare ținute de
învățătorii rurali, sub îngrijirea lui G. Coșbuc, și Contribuțiune la munca
pentru ridicarea poporului de Spiridon Popescu. Pentru documentare, a fost
utilizat și fondul de carte al bibliotecilor școlare și populare din care nu lipseau:
lucrări de popularizare (Țăranul român de Gh. Teodorescu Chirileanu și C.
Brudașcu, Agricultura de N. O. Popovici-Lupa, Studiu introductiv asupra
băncilor populare de Gr. și I. Pătrășcoiu, Igiena de I. Felix etc.), ghiduri de
informare („Buletinului Oficial al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii
Publice”, „Anuarul băncilor populare din România”, „Jurnalul Societății
Centrale Agricole” etc.) și reviste („Albina”, „Steaua”, „Șezătoarea săteanului”,
„Gazeta săteanului”, „Revista învățătorilor”, „Convorbiri didactice” etc.)
c. Conferențiarii. Asigurarea „unor conferențiari competenți, care să
contribuie la ridicarea stării materiale și morale a populațiunei rurale”, a
reprezentat o grijă permanentă pentru autorităților școlare, centrale și locale
(Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, Casa Școalelor și Revizoratul
Școlar Bacău). În anul 1902, Casa Școalelor i-a desemnat pe G. Coșbuc și Al.
Vlahuță să viziteze, lunar, cel puțin patru cercuri culturale din țară pentru „a
iniția învățătorii, în mod practic și instructiv, să țină conferințe înaintea
țăranilor”. În stadiul actual al cercetării, nu deținem informații referitoare la
prezența celor doi scriitori în județul Bacău, dar știm că Revizoratul Școlar a
luat o serie de măsuri „ca d-nii G. Coșbuc și Al. Vlahuță să poată vizita cât mai
multe cercuri culturale” 64. Documentele păstrate atestă, însă, prezența altor
reprezentanți ai Casei Școalelor, conferențiari și inspectori, precum M.
Sadoveanu, T. Duțescu Duțu, A. Iliescu, I. Ciocârlan și preotul Iordan care,
între 1906-1911, au vizitat localitățile Buhoci, Căiuți, Mândrișca, Răcăciuni,
Borșani, Negoiești și Cornățel.

Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 1/1903, f. 45.
Idem, fond Şcoala Generală Lipova, d. 2/1905, f. 34.
64
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Valea lui Ion, d. 1/1902, f. 19, 23.
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Documentele păstrate menționează numeroși învățători băcăuani care, pe
lângă activitatea didactică, s-au implicat cu multă seriozitate în educarea
sătenilor prin conferințe populare. Unul dintre primii conferențiari remarcabili
este N. Matei, de la Bogdănești, care informa revizoratul școlar, pe 7 iulie 1899:
„Pentru a putea deschide cursurile de adulți, am ținut 10 conferințe populare, în
10 duminici consecutive, care au făcut publicului o frumoasă impresiune” 65. De
asemenea, I. Dimitriu, de la Dămienești, a ținut „aproape 200 de predici despre
foloasele școalei, alcoolism, sădirea pomilor, economia domestică și chestiuni
naționale” 66. În monografia școlii din Căbești, C. Voicu menționa: „Am ținut 30
de conferințe, în care am vorbit despre foloasele învățăturii, igiena casei și
hrana locuitorilor, relele ce decurg din lene, minciună și risipă, băncile populare
și tovărășiile sătești” 67. Pe 9 octombrie 1905, Gh. Șenchea, de la Bijghir, primea
mulțumiri, de la colegi, „pentru talentul său de conferențiar ales și modul de a
vorbi în spiritul poporului” 68. C. Bobârnac, de la Răcăciuni, la solicitarea Casei
Școalelor, „a ținut, în 1909, un ciclu de conferințe populare în localitățile Valea
Mare, Faraoani, Racova, Fundu Răcăciuni, Luizi Călugăra, Cleja, Petrești și
Gâșteni” 69. În 1915, Gh. Popovici, de la Horgești, înainta revizoratului școlar
„10 conferințe populare cu subiecte morale, economice, culturale și patriotice
pe care le-am dezvoltat, în fața sătenilor, la adunările ținute din două în două
săptămâni” 70. O mențiune aparte merită D. Mihăilescu, de la Cleja, care, în
1908, la inițiativa lui Spiru Haret, a vizitat Bosnia-Herțegovina pentru a studia
industrializarea fructelor, experiența acumulată concretizându-se într-un studiu
popularizat, prin conferințe, în întreaga țară 71. Nu putem trece cu vederea nici
activitatea desfășurată de I. Susanu, de la Negoiești, care, în 1911, a înființat în
localitate o secție a „Ligii Culturale”, dascălul fiind prieten cu Nicolae Iorga,
corespondent la „Revista învățătorilor”, „Semănătorul” și „Neamul românesc”,
precum și conferențiar la Universitatea de Vară de la Vălenii de Munte 72.
Pentru a asigura eficiența conferințelor, învățătorii au apelat, în primul
rând, la preoți care „au avut un cuvânt decisiv și în problemele laice impunând
reguli de morală și de bună comportare”. Rolul acestor luminători ai satelor,
adevărate modele în comunitățile lor, a fost foarte bine sintetizat de preotul Al.
Idem, fond Şcoala Generală Bogdăneşti, d. 1/1899, f. 12-13.
Idem, fond Şcoala Generală Dămieneşti, d. 1/1903, f. 44-45.
67
Idem, fond Şcoala Generală Căbeşti, d. 3/1905, f. 16-17.
68
Idem, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 1/1905, f. 169.
69
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 1/1908, f. 69, 104; d. 1/1910, f. 57, 79-80.
70
Idem, fond Şcoala Generală Horgeşti, d. 2/1914, f. 87; d. 1/1915, f. 11.
71
Elena Ungureanu, Învăţătorul Dimitrie Mihăilescu şi învăţământul rural, în „Buletin
ştiinţific” al Filialei SIRAR Bacău, IX, Editura Magic Print, Oneşti, 2014, p. 24-25.
72
Mihaela Chelaru, Un adevărat „ţăran cărturar” – învăţătorul Ioan Susanu, în „Acta
bacoviensia”, VII, Editura Magic Print, Oneşti, 2012, p. 208-209, 212.
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Antohi, de la Lucăcești: „Mijloacele de căpetenie pentru îndrumarea poporului
spre progres sunt sfaturile date de preoți și învățători atât prin predicile ținute în
Biserică, cât și prin conferințele de la cercurile culturale” 73. Conformându-se
deciziei Ministerului Instrucțiunii, din 10 august 1901, prin care reprezentanții
bisericii „aveau îndatorirea de a participa la întrunirile ce luptă pentru binele
săteanului și prosperitatea lui materială și morală”, majoritatea preoților s-au
implicat în această activitatea. S-au remarcat Gh. Gruia (Răcăciuni), I. Crăciun
(Valea Rea), I. Banu (Oțelești), I. Comănescu (Cucuieți), Gh. Chirilă (Lunca),
Gr. Roman (Mândrișca) și Th. Davidescu (Fruntești) care, abordând teme
precum Respectul față de legi și autorități, Iubirea de învățătură, Sentimentul
religios și iubirea de țară, Alcoolismul și combaterea lui, au asigurat prestigiul
și temeinicia conferințelor prin sfaturile folositoare date țăranilor.
Alături de învățători și preoți, s-au implicat și alți specialiști între care
menționăm: I. Vasian, medic veterinar, și V. Gheorghiu, conductor, cărora li se
aducea „mulțumire publică pentru conferințele susținute la cercul cultural din
Letea” 74; medicul veterinar I. Posculeanu, care a ținut, la Buhoci, „conferințe
referitoare la boalele contagioase transmisibile de la animale la om” 75; inginerul
silvic D. Budu, care, la Drăgugești, a vorbit despre „importanța și necesitatea
tovărășiilor sătești” 76; judecătorul Ocolului Rural Răcăciuni, care „a arătat, în
conferințele sale, necesitatea respectării legilor și a dreptului de proprietate” 77.
Cele mai bune conferințe au fost publicate în volumele editate de Casa
Școalelor, spre a servi ca model învățătorilor din întreaga țară, dar și în presa
vremii („Albina”, „Jurnalul Societății Centrale Agricole”, „Neamul românesc”,
„Convorbiri didactice”, „Revista învățătorilor”) remarcându-se Gh. Toderiță
(Buhoci), I. Susanu (Negoiești), D. Mihăilescu (Cleja), I. Dimitriu (Dămienești)
și N. Iordan (Orbeni). Merită menționat efortul institutorului C. Nădejde, din
Bacău, care, în 1909, după ce editase „Revista Economică și Culturală”, ajutat
„de toți intelectualii dornici să muncească, cu sinceritate și dragoste la ridicarea
grădinii noastre naționale părăginite”, într-un Apel lansat către învățătorii din
județ își manifesta dorința de a scoate „un ziar pe înțelesul poporului, o foaie, în
graiul sătenilor, despre tot ce-i doare, pentru a le cultiva sentimentele și îndrepta
moravurile” 78. De asemenea, în 1910, la solicitarea ministerului, 20 de
învățători băcăuani au fost incluși în grupul de experți „competenți în chestiuni

Al. Antohi, Monografia parohiei comunei Lucăceşti, judeţul Bacău, Bucureşti, 1939, p. 82.
„Buletinul Oficial al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice”, anul IX, vol. XI, nr. 225,
din 1 aprilie 1904, p. 4080.
75
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 1/1904, f. 70.
76
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Berzunţi, d. 3/1905, f. 17.
77
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 1/1911, f. 44.
78
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 3 Comăneşti, d. 1/1908, f. 34.
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sociale, hotărâtoare pentru neamul românesc, care au întreprins o propagandă
de idei pentru a ține poporul pe calea progresului cultural și economic” 79.
Activitatea de îndrumare și control
Pregătirea învățătorilor pentru acest demers educațional s-a bucurat de o
atenție deosebită din partea autorităților școlare. Astfel, la conferințele generale
din 1893 s-au dezbătut mai multe subiecte care vizau emanciparea economică și
culturală a săteanului (Priceperea și interesul sătenilor pentru industrie, comerț
și lucrări tehnice, Viața sătenilor și vrednicia lor pentru activitatea practică,
Priceperea sătenilor pentru organizarea vieții casnice), „tezele respective fiind
tratate în scris iar cele mai bune cetite în auzul tuturor” 80, iar în 1905 despre
Rolul învățătorului în mișcarea economică din lumea satelor. Cu același scop,
dascălii participau la cursurile de perfecționare, organizate de Casa Școalelor,
unde „deprindeau fabricarea pâinii, a brânzeturilor, sericicultura și apicultură,
răspândind, apoi, cunoștințele căpătate în satele lor” 81.
O modalitate eficientă de cunoaștere, verificare, apreciere și îndrumare a
învățătorilor a fost inspecția școlară. Participând la întrunirea publică de la
Valea Seacă, din 15 martie 1909, revizorul școlar Th. Dragomir consemna: „N.
Drâmbă a vorbit despre Domnia lui Mihai Viteazul, Ruxanda Negru despre
Boalele molipsitoare și C. Rădvan despre Importanța meșteșugurilor, fiecare
achitându-se conștiincios și tratând temele pe înțelesul tuturor. Școala era plină
de săteni în frunte cu autoritatea locală. Producția școlară a cuprins o piesă
teatrală, trei dialoguri și multe cântece școlare și patriotice, totul reușind pe
deplin” 82. Referindu-se la activitatea de la Negoiești, din 5 decembrie 1910,
revizorul școlar N. Pâslaru menționa: „Întrunirea a avut loc în casele săteanului
N. Ivan, unde era adunat poporul. Domnul învățător I. Susanu a dezvoltat
conferința Iubirea de țară, după care a jucat cu elevii piesa Minciuna, aceștia
fiind serios preparați pentru rolurile lor. Sătenii au urmărit, cu interes și plăcere,
asemenea ocaziuni plăcute și în cursul anului. Să meargă pe această cale și va
culege roade bune iar sătenii vor prinde dragoste și încredere pentru școală” 83.
Educația sătenilor prin întruniri populare era monitorizată de Ministerul
Instrucțiunii și Casa Școalelor care solicitau, lunar, „situația conferințelor
ținute, numele conferențiarilor și subiectele tratate, numărul participanților și
interesul manifestat, sprijinul acordat de autorități, serbările școlare organizate
și proiecțiile luminoase folosite”. Vom exemplifica cu răspunsul lui I. Ercuță,
de la Tg. Trotuș, din noiembrie 1908: „Pe lângă cei 110 săteni, au asistat și
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 1/1910, f. 57.
Idem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 1/1885, f. 51.
81
Idem, fond Şcoala Generală Bâlca, d. 1/1909, f. 44.
82
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Valea Seacă, d. 7/1893, f. 31.
83
Idem, fond Şcoala Generală Negoieşti, d. 2/1908, f. 9.
79
80

https://biblioteca-digitala.ro

persoane din Tg. Ocna, autoritatea comunală și preotul. S-a vorbit, din punct de
vedere moral, material, social și instructiv, despre Băutura spirtoasă și urmările
ei, conferința atingându-și scopul întrucât mult timp sătenii au repetat zisele și
exemplele date cu această ocazie. Modul de a se vorbi a fost intim, așa că s-au
încins discuții între conferențiar și săteni. Producția școlară a fost alcătuită din
poezii, proză, dansuri populare și cântece naționale cântate la gramofon” 84. Cu
același prilej, învățătorii Gh. Ambrozie (Lecca), Gh. Oancea (Berzunți), Gh.
Toderiță (Buhoci), I. Popovici (Recea), I. Ercuță (Tg. Trotuș) și Gh. Șentea
(Racova) au făcut mai multe propuneri privitoare la perfecționarea modului de
abordare a conferinței, ca mijloc de educație populară, precum: 1. popularizarea
întrunirilor, mobilizarea sătenilor și transportul conferențiarilor să fie asigurate
de primării; 2. închiderea cârciumilor în ziua cercurilor culturale; 3. întrunirile
populare să fie considerate sărbători ale satului, iar „preoții să facă slujbe
pompoase predicând învățăminte folositoare”; 4. învățătorul să pregătească „cel
puțin trei conferințe care să răspundă nevoilor localității”; 5. administratorii
plășilor, medicii și judecătorii „să fie obligați a ține conferințe ca și învățătorii”;
6. sancționarea celor care nu organizau serbări școlare; 7. conferențiarul „să
depună planul conferinței, obligatoriu, și conferința integrală, facultativ” 85.
Concluzie
Conferința a fost utilizată de toate instituțiile de educație populară
existente în România, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al
XX-lea. Având puternice valențe educative, aceasta a fost inclusă în sistemul
extrașcolar conceput de Spiru Haret, devenind nelipsită în acțiunea de ridicare
materială și morală a sătenilor.
Adevărate spirite misionare și modele în munca de luminare a săteanului
prin cultura și educație, învățătorii băcăuani, cu responsabilitate și dăruire, au
făcut din conferința populară o modalitate eficientă de emancipare economică,
moral-civică și patriotică a comunităților sătești din care făceau parte.
Preluând experiența trecutului, în împrejurările economice, sociale și
morale actuale, se poate vorbi de necesitatea stringentă a unui „neoharetism”
care, în spiritul înfăptuirilor lui Spiru Haret, dar cu sprijinul mijloacelor actuale
de comunicare în masă, să contribuie la propășirea economică, intelectuală și
civică a românilor prin instrucție, educație, cultură și moralitate socială.
Idem, fond Şcoala Generală Tg. Trotuş, d. 1/1909, f. 57.
Idem, fond Şcoala Generală Racova, d. 1/1902, f. 4. Gh. Şentea, de la Racova, raporta
ministerului: „S-au ţinut conferinţe nu ca la Ateneu, după texte scrise, ci ca nişte conversaţii
interesante. Nu s-au scris înainte neştiind cum o să ne sucească sătenii, cu întrebările lor, şi nici
pe urmă discuţiunile fiind lungi. Scrierea conferinţelor este o muncă grea pentru un învăţător
care trebuie să fie bun dascăl, bun corist, bun agricultor, bun gospodar şi bun conferenţiar”.
84
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Istoria unei familii brașovene într-un jeton de moșie din
Moldova.
Jetoanele moșiei Epureni
Dorel BĂLĂIŢĂ
Die Geschichte einer Kronstädter Familie an Hand einer Wertmarke eines
Gutshofs aus der Moldau. Die Wertmarken des Epureni-Anwesens
Zusammenfassung
Der Autor stellt drei Wertmarken vor, welche von Dumitru Eremie, in Baciu
ansässig, in der Nähe von Săcele, Kreis Kronstadt, ausgegeben wurden. Im Jahre 1878
löste er, unter dem Druck der in Siebenbürgen herrschenden Madjarisierung, sein
Eigentum auf und zog mit seiner Familie nach Rumänien. Zunächst liess er sich in
Măxineni im Landkreis Brăila nieder. Um 1890 kaufte die Familie das Anwesen
Epureni in der Nähe von Bârlad. Hier führt das Ehepaar Eremie eine Reihe
philanthropischer Handlungen durch und richtet eine Dorfschule und eine Kantine für
Schüler ein. Der älteste Sohn Tiberiu Eremie, der im Ausland ausgebildet wurde,
kehrte ins Land zurück und wurde Bauunternehmer. 1907 gründete er die erste Firma
für Stahlbetonkonstruktionen – die „Concrete and Iron Society“, welche eine Reihe
wichtiger Brücken und andere Bauten ausführte wie: Cantacuzino-Palast,
Triumpfbogen, Mausoleum von Mircești, Palast der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
in Bukarest, Mausoleum von Mărășești, Unirii Halle, Krönungskirche und
Bischofsresidenz in Karlsburg-Alba Iulia, orthodoxe Kathedrale in Klaußenburg,
Kathedralen in Schäßburg, Broos, Blasendorf, Thorenburg, Temeswar, sowie
Trinkwasserversorgungen, kommunale Arbeiten in Bukarest, Ploiești, Pitești,
Korrekturen von Flussläufen, Dämme uam.
Die Wertmarken wurden verwendet, um einen Teil der von den Bauern auf
dem Epureni-Anwesen geleisteten Arbeit zu bezahlen und konnten für den Kauf von
Lebensmitteln oder verschiedenen Gebrauchs-Gegenständen verwendet werden, die in
ihren Haushalten benötigt wurden.
Schlüsselwörter: Epureni-Anwesens, Wertmarke, Dumitru Eremie, Baciu, Săcele,
Kronstadt, Tiberiu Eremie

Deși pentru mulți pasionați de numismatică (profesioniști sau amatori)
jetoanele sunt obiecte monetiforme fără o prea mare valoare numismatică sau
materială, acestea sunt veritabile documente care ascund în spatele lor istorii
mult mai interesante și diverse decât orice emisiune oficială de monedă din
ultima sută de ani. Fiecare jeton are o poveste, dar ca să o descoperi studiul este
de cele mai multe ori dificil, neexistând înregistrări oficiale privind emiterea
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sau întrebuințarea acestora și nici despre tirajul sau perioada utilizării lor nu
găsim informații. Există câteva relatări indirecte care povestesc sumar despre
utilizarea unor astfel de înlocuitori de monedă în cadrul unor societăți sau moșii
pe post de veritabili „strămoși” ai actualelor tichete de masă. Istoria unei familii
transilvănene din comuna Târlungeni, la est de Brașov, care, în anul 1878, sub
presiunea maghiarizării din Transilvania, își lichidează proprietățile și trece, în
Vechiul Regat, am descoperit-o și noi ascunsă în jetoanelor de moșie pe care vi
le prezentăm mai jos. Jetoanele au pe avers următoarele inscripții: între două
cercuri perlate, DUMITRU EREMIE * EPURENI *; în câmp monogramat:
DE, (inițialele numelui emitentului). Pe revers, în interiorul unui cerc perlat, pe
două rânduri este trecută valoarea nominală. Se cunosc și sunt catalogate 1 trei
valori: 10 bani (EPU-1 2), din cupru și cu diametrul de 25 mm; 50 bani (EPU-2),
din alamă, cu diametrul de 20 mm și 1 leu (EPU-3) din alamă și cu diametrul de
25 mm. Aceste jetoane au fost utilizate pentru plata unei părți din munca
prestată de către țărani pe moșia Epureni, de lângă Bârlad, a lui Dumitru
Eremie. Ele „erau destinate cumpărării, din prăvăliile locale, a diverselor
produse folositoare membrilor familiilor acestora și gospodăriilor lor dar nu și a
băuturilor alcoolice. A fost o modalitate de fidelizare a lucrătorilor dar și de
descurajare a unui viciu care degrada atât calitatea morală cât și prestația
profesională a forței de muncă sătești” 3. Credem că jetoanele au fost puse în uz
înainte de Primul Război Mondial.

Jeton cu valoarea nominală de 10 bani 4
Erwin Schäffer, România, jetoane, semne valorice și mărci. Tokens, tags and chips,
Guttenbrun, 2012, p. 152.
2
Codificarea din catalogul Schäffer.
3
Nicolae Rotar, Un transilvănean în România Mare – inginerul constructor Tiberiu Eremie, în
„Columna”, nr. 8/2019, p. 129.
4
Jetoanele prezentate fac parte din colecții particulare.
1
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Jeton cu valoarea nominală de 50 bani

Jeton cu valoarea nominală de 1 leu
Jetoanele aveau un circuit local. Piese asemănătoare celor de la moșia
Epureni și care au jucat roluri similare, au fost emise și de alte moșii: moșia
Cerkez-Gârbovana (județul Bacău) 5, moșia Gușoieni (județul Vâlcea) 6, moșia
Lișcoteanca (județul Brăila) 7 etc.
Dorel Balaiță, Jetoanele moșiei Cerkez-Gârbovana, în „Carpica”, nr. XLIV/2015, Ed. Magic
Print, Bacău, p. 331-338.
5
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Dumitru Eremie, emitentul acestor „tichete de masă”, era originar din
localitatea Baciu, Săcele 8 din județul Brașov, născut pe 8 mai 1844 9. S-a
căsătorit în 1874 cu Suzana, născută Trandaburu în 1857 la Purcăreni 10, fiica
unor mari proprietari de turme de oi și de caravane comerciale ce străbăteau
toată Peninsula Balcanică și Asia Mică făcând schimburi de mărfuri între
Occident și Orient 11. Se stabilesc la Purcăreni, comuna Târlungeni, județul
Brașov, unde în 1875 li se naște primul copil, Tiberiu. În 1878, sub presiunea
maghiarizării românilor din Transilvania, aflată sub stăpânire austro-ungară,
familia își lichidează proprietățile și trece, cu doi copii Tiberiu și Eugenia, în
Vechiul Regat. Se stabilesc la Măxineni, județul Brăila, unde se mai nasc încă
trei copii. Dumitru Eremie avea în arendă moșia de la Măicănești (județul
Râmnicu Sărat) 12. În jurul anului 1890, familia Eremia cumpără, de la Emanoil
și Anton Bibescu, nepoții lui Manolache Costache Epureanu 13, moșia Epureni
de lângă Bârlad (astăzi, județul Vaslui), în suprafață de 3500 de fălci, plătită cu

Erwin Schäffer, op.cit., p. 157.
Ibidem, p. 164.
8
Nicolae Rotar, op.cit., p.128.
9
George Trohani, Familia Eremie. O veche familie românească originară din Săcelele
Brașovului, în „Cercetări Numismatice”, nr. 23-24/2017-2018, p. 157.
10
Nicolae Rotar, op.cit., p. 128.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Personalitate istorică națională, Manolache Costache Epureanu descindea din familia de mari
boieri Costache, ai cărei reprezentanți au dominat, alături de alte neamuri, istoria socială a
Moldovei în veacurile XVII-XIX. Părinții lui Epureanu au fost: marele vornic Ioan Costache și
Catinca Negre, rudă apropiată a lui Costache Negre (Negri). Manolache și fratele său Grigore
au făcut studii superioare la început în Franța, apoi în Germania, la universitățile din:
Heidelberg, Göttingen, Jena. „Amândoi frați au obținut primii din tinerii români din epocă titlul
de doctor în drept la Jena, aserțiune dovedită de diplomele lor care se aflau în vechiul conac de
la Epureni. După terminarea studiilor, în anul 1846, Epureanu a fost numit președinte al
Tribunalului Tutova, unde a fost apreciat pentru corectitudine și profesionalism. S-a remarcat
împreună cu Al.I. Cuza, frații Rosetti și alți tineri boieri în mișcarea opoziționistă din ultimii ani
ai domniei lui Mihail Sturdza (1834-1849) și în evenimentele revoluționare de la Iași din martie
1848. Exilat, a participat la revoluțiile românilor din Banat, Transilvania și Bucovina. S-a
implicat în pregătirea și înfăptuirea Unirii Principatelor. Ca o recunoaștere a meritelor sale
locuitorii Tutovei l-au ales, în anul 1857, deputat în Adunarea Ad-hoc a Moldovei. Prieten și
colaborator al domnitorului Al. I. Cuza, Epureanu a fost numit de către acesta prim-ministru la
Iași în perioada 1860-1861.După abdicarea lui Cuza, Epureanu și-a continuat atât activitatea
politică, cât și cea administrativă. A mai deținut funcția de prim-ministru în: 1869, 1870 și
1876. În ultima sa guvernare, Epureanu, împreună cu Mihail Kogălniceanu, ministru de externe,
a acționat în vederea realizării Independenței pe cale diplomatică prin cunoscutul memoriu
adresat puterilor europene”. (Elena Monu, Manolache Costache Epureanu, în „Academia
bârlădeană”, nr. 16/2004, p. 1).
6
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suma de 1.270.000 lei (400 lei aur falcea) 14. În anul 1893, Dumitru și Suzana
Eremie obțin cetățenia română.
Fiul cel mare, Tiberiu, este trimis la studii superioare în străinătate, în
Elveția. Acesta va urma „din octombrie 1893 și până în martie 1897 cursurile
Școlii Politehnice Confederate din Zürich, absolvind-o ca inginer de poduri și
șosele” 15, fiind șef de promoție 16.
Stabiliți la Epureni, soții Eremie fac o serie de acte filantropice punând
bazele unei „școli sătești cu săli de clasă pentru patru învățători, două
cancelarii, camere pentru personal, ateliere de industrie casnică pentru fete și
băieți, oferind terenul și asigurând cele necesare clădirii, o construcție din
cărămidă și beton armat – o noutate în țară la acea vreme – clădire pe care o
proiectează și de a cărei edificare se ocupă tânărul inginer Tiberiu Eremie. Acea
școală ființează și astăzi. Timp de zece ani, până în 1921, în acel local, mama
sa, Suzana, a asigurat pentru câteva zeci de elevi săraci cele necesare studiului,
a administrat o cantină unde copiilor li se asigurau masa de prânz și cina” 17. Pe
cei mai destoinici absolvenți ai școlii din Epureni, ing. Tiberiu Eremie îi
„prelua“ pentru a fi meseriași la antrepriza sa.
Cei doi soți au fost și inițiatorii binefacerilor, obiceiurilor de daruri de
Crăciun pentru copiii satului, tradiție ce se va continua prin copiii lor. În fiecare
dimineață trimiteau, pentru toți elevii din școală, ceai și pâine albă de casă cu
șuncă. De Crăciun, se împărțeau cadouri, de asemenea, pentru toți copiii –
haine, ghete, fulare, cărți, iar pe 1 ianuarie, ora 12, tot satul venea la urat la
„curtea boierilor” fiind răsplătit cu bani 18.
Soții Dumitru și Suzana au avut cinci băieți și o fată. Dumitru Eremie a
decedat la 21 decembrie 1929 la moșia de la Epureni 19, iar soția, Suzana la 16
martie 1939 20. Revenit în țară, după studii, Tiberiu Eremie este angajat ca
inginer asistent în Ministerul Lucrărilor Publice (MLP), iar la sfârșitul anului
1898 obține cetățenia româna. În același an, este primit în rândurile Societății
Politehnice din România, iar anul următor este angajat permanent la MLP în
Serviciul de Studii și Construcții, coordonat de către inginerul Elie Radu 21.
George Trohani, op.cit., p. 157.
Nicolae Rotar, op.cit., p. 128.
16
http://www.agir.ro/carte/tiberiu-eremie-un-om-de-omenie-un-demn-exemplu-de-urmat121706.html, (accesat la 22.04.2020).
17
Nicolae Rotar, op.cit., p. 128.
18
George Trohani, op.cit., p. 157.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
21
Virgiliu Z. Teodorescu, Un mare creator de arhitectura monumentala: inginerul Tiberiu
Eremie, în „Univers Ingineresc” nr. 3/2013, pe http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-32013/un-mare-creator-de-arhitectura-monumentala-inginerul-tiberiu-eremie_3957.html (accesat
la 28.06.2020).
14
15
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Din 1906, asociindu-se cu ing. Costică Vasilescu devine antreprenor de
construcții si va fi un „consecvent susținător al soluțiilor constructive utilizând
betonul armat, atât la proiectele de infrastructură rutieră și feroviară, la
construcții hidro-edilitare cât și la construcțiile civile pe care le va executa” 22. A
construit șosele și căi ferate, poduri de lemn și de beton armat. Este proiectantul
primului pod de șosea boltit, cu patru deschideri în lungime totală de 115 m și
fundații din chesoane cu aer comprimat, care s-a construit peste râul Bistrița, la
Hangu. În anul 1907 ia ființă prima societate pentru construcții din beton armat
– Societatea „Beton si Fier”, avându-i ca membri fondatori pe inginerii Tiberiu
Eremie, Gogu Constantinescu și Dimitrie Gheorghe Dima.
Societatea „Beton și Fier” a executat o serie de poduri și construcții
importante pe fundații cu chesoane din beton armat, coborâte cu aer comprimat,
din care: podurile de la Adjudu Vechi și Răcătău, cu câte nouă deschideri de
37,50 m, podul peste râul Bârlad, la Tecuci, cu o deschidere de 50 m și podul
peste Siret, la Rogoaza, cu 6 deschideri de 60 m, cel mai mare pod din România
realizat până atunci prin această soluție 23, tot peste Siret la Rocna, Dolhasca,
Brătești, Pașcani, Roșcani, Talpa, peste Bistrița la Borca, Roznov, Costișa,
Secu, Buhalnița, peste Suceava la Liteni, peste Jijia la Sculeni și Popricani,
peste Moldova la Mălini 24.
A realizat construcții publice sau particulare, alimentări cu apă, cum a
fost cea de la Ulmeni în vederea asigurării apei potabile pentru București sau
captarea de la Câmpul lui Bot pentru orașul Ploiești, lucrări edilitare în
București, Ploiești, Pitești, corectări ale cursurilor râurilor, îndiguiri.
Tiberiu Eremie a fost întreprinzătorul care, prin modul de organizare a
întreprinderii, seriozitatea cu care trata lucrările adjudecate, promptitudinea în
execuția de calitate și la termen, s-a impus în perioada interbelică, fiindu-i
încredințate cele mai ample lucrări 25: Palatul Cantacuzino, azi Muzeul George
Enescu, Arcul de Triumf, Mausoleul de la Mircești, Palatul Facultății de Drept
din București, Mausoleul de la Mărășești, Sala Unirii, Biserica Încoronării și
reședința episcopală de la Alba Iulia, Catedrala Ortodoxă din Cluj, unde a mai
construit o biserică, precum și catedralele din Sighișoara, Orăștie, Blaj, Turda,
Timișoara. La București a mai realizat clădirile: Palatul Luvru, găzduind hotelul
cu același nume din 1911, pasagiul cu Palatul Societății Imobiliara, edificat în
anul 1913, Palatul Sindicatului Ziariștilor, palatele Societăților AgricolaFonciera și Adriatica-Trieste (sau al Societății „Clădirea Românească” 26),
Nicolae Rotar, op.cit., p. 128.
Ibidem, p. 130-131.
24
Virgiliu Z. Teodorescu, op.cit.
25
Ibidem.
26
Blocurile Agricola-Foncieră și Clădirea Românească au fost construite începând din 1926.
Sunt cunoscute și sub denumirea de imobile cu „gloriete”, după detaliile arhitectonice cu
22
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Palatul Societății Studenților în Medicină; Palatul Tinerimea Română, localul
Teatrului Roxy de pe str. Lipscani (1912), considerată a fi prima construcție pe
cadre din beton armat din capitală 27. În perioada interbelică, inginerul Tiberiu
Eremie a realizat importante construcții pentru promovarea industriei
românești: Fabrica de Avioane I.A.R. Brașov, Fabrica de Locomotive din Brăila
a Societății Franco-Române, Halele Uzinei Ford din București, extinderea
Fabricii Bragadiru din București, Fabrica Romano-Fir din Tălmaciu, Complexul
Petrochimic de la Brazi. A construit podul C.F.R. peste râul Crișul Alb și a
dublat podurile C.F. peste Teleajen și Cricov. A realizat pentru căile ferate
tronsoanele Cobadin – Bazargic, Pașcani – Târgu Neamț (astăzi părăsit),
Roman – Băcești, Salonta – Chișinău cu podurile peste Crișuri, lucrare care a
asigurat legătura între Oradea și Arad, lotul Teliu al preconizatei linii Brașov –
Nehoiașu, două loturi pe linia Bumbești – Livezeni. A realizat o serie de remize
din beton armat pentru Ploiești, Buzău, castelele de apa din Ploiești, Titu,
Domeniul Coroanei de la Periș. Podurile de cale ferată peste râul Jiu de la
Filiași, peste râul Someș de la Cluj, peste Milcov la Focșani sunt numai câteva
exemple din cele 47 de lucrări similare ce au fost la timpul respectiv
reprezentative pentru tehnica românească 28.
Între anii 1920-1922, Tiberiu Eremie a fost membru în comitetul de
conducere al Societății Politehnice din România. În 1924 a fost ales
președintele secției a III-a pentru ingineri, antreprenori și industriași din
domeniul construcțiilor și a fost desemnat președinte al Băncii Sindicatului
Antreprenorilor. A fost vicepreședinte al AGIR (Asociația Generală a
Inginerilor din România), membru în Comitetul de Direcție și în Comitetul
Superior al redacției „Buletinului Societății Politehnice din România”. A fost,
totodată, inițiatorul revistei tehnice „Ciment și Beton”. Implicat și în activitatea
culturală, a fost sponsor discret și membru activ al Ligii Culturale și al revistei
„Neamul Românesc” a lui Nicolae Iorga, a fost membru în societatea
„Tinerimea Română”. În calitate de președinte al Societății „Transilvania”, a
militat pentru ajutorarea studenților și elevilor pentru a deveni buni meseriași.
Datorită interesului său pentru educarea și bunăstarea tineretului studios, prin
Întreprinderea sa își aduce contribuția la lucrările din București ale Palatului
Societății „Tinerimea Română“ și, alături de acesta pe cheiul Dâmboviței, la cea
a Societății Studenților în Medicină.
În anul 1914, alături de tatăl său, Dumitru Eremie, alți nouă ingineri și
marele industriaș Dumitru D. Bragadiru, înființează Societatea Anonimă pe
coloane de pe terasele superioare; actualul sediu al Facultății de Farmacie, construit pentru a
găzdui Liceul de fete „Regina Maria”. Clădirea a fost executată în trei etape (1924, 1927 și
1934) de antrepriza inginer Tiberiu Eremie.
27
Nicolae Rotar, op.cit., p.134.
28
Virgiliu Z. Teodorescu, op.cit.
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Acțiuni „Dâmbovița”, propunându-și înființarea unei fabrici de ciment la
Fieni 29, cu o producție de cel puțin opt vagoane zilnic 30. Președintele consiliului
de administrație va fi Dumitru D. Bragadiru. Tiberiu Eremie a fost membru în
consiliul de administrație, dar și la societatea „Electrostar”, producătoare de
articole electrice, tot din Fieni.
În anul 1921, a înființat „Întreprinderile Generale Tehnice Tiberiu
Eremie”, concomitent fiind implicat și în consiliile de administrație ale altor
societăți comerciale și industriale cum ar fi asocierea sa cu Bragadiru și
Grigoriu la Societatea „Betonul” și Fabrica de Cărămidă „Ing. Tiberiu Eremie,
D.D. Bragadiru și ing. A. Grigoriu”. „Întreprinderile Generale Tehnice ing.
Tiberiu Eremie” executa lucrări de poduri, planșee, rezervoare, castele de apă,
silozuri și orice fel de lucrări în beton
armat – clădiri și construcții de orice fel,
fundații, cu aer comprimat, canalizări,
alimentări cu apă, îndiguiri, irigații,
șosele, căi ferate – studii, proiecte și
devize pentru lucrări de căi ferate, șosele,
poduri și orice fel de construcții. Ultimele
clădiri executate personal de Traian
Eremie la conducerea întreprinderii sale
au fost, în anii 1934-1936, în București,
Halele Ford și Facultatea de Drept,
ambele în colaborare cu arhitectul Petre
Antonescu.
În anul 1937, Tiberiu Eremie
moare 31, dar antrepriza sa va continua să
lucreze până în 1948. Se realizează, între
altele, reconstrucția Podului Eroilor peste
Bega, în Timișoara (cel mai vechi pod de
fier al orașului, construit în 1870-1871) 32.
Inginerul Tiberiu Eremie
În 1940, este construită aripa dinspre
Ateneu a Palatului Regal (numită „Splendid”, după numele complexului
hotelier vecin – distrus în război). La execuție, Întreprinderea lui Tiberiu
Eremie a participat alături de firmele inginerilor Emil Prager, Ioanovici și Ignat.
Tot în București, este ridicat imobilul APACA (Administrația Publică
29
Din cauza Primului Război Mondial, punerea în funcțiune a fabricii a fost amânată până în
anul 1922.
30
Nicolae Rotar, op.cit., p. 136.
31
Tiberiu Eremie a decedat la 29 decembrie 1937, în locuința sa din București, str. Știrbei Vodă
nr. 188. Este înmormântat în cimitirul Bellu (Virgiliu Z. Teodorescu, op.cit.).
32
Nicolae Rotar, op.cit., p. 136.
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Autonomă a Confecțiilor Armatei). Prin Legea nr. 119 din 11 iunie 1948
societatea „Întreprinderile Generale Tehnice, ing. T. Eremia București” este
naționalizată.
Profesorul Dionisie Germani, decan la Catedra de Hidraulică și Mașini
Hidraulice din Școala Politehnică din București, ce se cunoscuse cu Tiberiu
Eremie cu prilejul proiectării și execuției alimentării cu apă a orașului Pitești și
a lucrărilor de captare de la Ulmeni, pentru București, îl caracteriza astfel, după
moarte, pe apreciatul antreprenor: „(...) cu toată înfățișarea sa calmă, era un om
de o energie rară, iar modestia care îl caracteriza, contrasta cu meritele, cari
făceau din el una din cele mai reprezentative figuri ale tehnicei românești. El
n’a avut numai o activitate prodigioasă, care lasă în urma ei monumente de artă
inginerească, presărate pe tot întinsul țării; numele lui va rămâne legat de
progrese temeinice, realizate la noi în țară pe tărâmul tehnic, primele poduri de
beton armat, primele noastre întreprinderi de fundațiuni cu aer comprimat, cari
până la el se executau numai de marii antreprenori străini. El a făcut parte din
pleiada tinerilor ingineri români, cari în primele rânduri s’au avântat cu curaj și
încredere în domeniul, puțin explorat și plin de riscuri, al întreprinderilor de
lucrări publice, trăgând o brazdă adâncă în ogorul înțelenit al industriei
naționale” 33

Dionisie Germani, Tiberiu Eremie, în revista „Ţara Bârsei”, nr. 4-6, iul.-dec. 1938, Brașov, p.
340.
33
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Titlu de 10 acțiuni nominative la „Întreprinderile Technice Inginer Tiberiu
Eremie”,1938 34
https://www.auctionzip.com/auction-lot/INTREPRINDERILE-GENERALE-TECHNICEINGINER-TIBERIU_2221DEFAE1/ (accesat la 22.04.2020).
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Starea de spirit a ceangăilor la începutul
Primului Război Mondial (1914)
Alin SPÂNU
The State of Mind of the Csangos at the Beginning of the First World War
(1914)
At the beginning of the First World War (1914), the intelligence services
monitored, among other things, the state of mind of minorities. In this context, the
Csangos from Moldova were monitored by the Directorate of Police and General
Security, which found that Catholic priests promote Catholicism and membership to
Hungary to the detriment of Romania. To their praise, the Csangos remained loyal to
Romania during the War of Integration (1916-1919).
Keywords: Romania, First World War, csangos, intelligence

La începutul conflictului dintre Imperiul Austro-Ungar și Serbia (28 iulie
1914), toate statele europene și-au mobilizat armatele și s-au pregătit de ce era
mai rău. În scurt timp, sarabanda declarațiilor de război dintre Antanta (Anglia,
Franța și Rusia), care sprijinea Serbia, și Puterile Centrale (Germania, AustroUngaria și Turcia) a făcut ca războiul să se generalizeze pe aproape tot
continentul european, dar și în America de Sud, Africa și Asia. La București,
Consiliul de Coroană din 3 august 1914 a decis ca România să rămână în
neutralitate. Deși avea un tratat de alianță cu Puterile Centrale încă din 1883,
acesta prevedea intrarea în acțiune doar în cazul când unul dintre aliați este
atacat, ceea ce nu era cazul acum. Armata a fost mobilizată parțial pentru a
apăra granițele, mai ales că în apropiere (Serbia, Bucovina, Galiția) se
prefigurau lupte între armatele austro-ungare și cele sârbe/ruse.
De asemenea, Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale 1 (D.P.S.G.) din
Ministerul de Interne a trecut la o monitorizare atentă a supușilor străini din
țară, unii având interese economice sau comerciale, alții ocupându-se cu
obținerea de informații sau trimiterea de agenți dintr-o parte în alta (austrogermanii în Rusia prin Basarabia, rușii în Austro-Ungaria și Germania prin
Transilvania) 2.
Pentru mai multe detalii despre organizarea şi activitatea DPSG a se consulta: Alin Spânu,
Prima structură informativă şi contrainformativă a României din secolul XX/Direcțiunea
Poliției și Siguranței Generale, în „Dosarele Istoriei” an VIII, nr. 5(81)/2003, p. 19-28.
2
Pentru mai multe detalii, a se consulta: Alin Spânu, Spioni, spioane și dandanale în România
neutră (1914 – 1916), Editura Militară, București, 2016.
1
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Un alt palier asupra căruia s-a îndreptat atenția D.P.S.G. a fost
monitorizarea minorităților, întrucât pe termen lung, în eventualitatea intrării în
conflict, trebuia cunoscută starea de spirit a acestor comunități. Atitudinea față
de guvernul autohton și politica externă derulată, simpatii sau nemulțumiri față
de anumite decizii, influențe politice, economice, religioase, culturale etc. și
inducerea unor opinii sau idei cu tentă antinațională trebuiau cunoscute,
monitorizate și analizate. Pe acest fond, la finalul lunii august 1914, agentul de
siguranță C. Nistor din Brigada Mobilă a D.P.S.G. a primit sarcina de a culege
informații din localități
cu populație de ceangăi.
Nistor
era
tânăr,
probabil
cu
studii
teologice și a avut o
acoperire destul de bună
din moment ce a reușit
să viziteze mai multe
localități și să afle tot
felul
de
lucruri
interesante.
Prima localitate în
care s-a oprit a fost
Hălăucești
(județul
Roman), pe care l-a
caracterizat drept un
„centru de propagandă
maghiară”3. Aici funcționa
un
seminar
catolic
condus de Francisc
Matyas, care era și vicar
al Episcopiei din Iași;
director-paroh era Georg
Morar, iar preot era
Mihail Bisok. Toți trei
erau implicați în acțiuni
de propagandă maghiară
în România, fiind într-un
strâns contact cu conducătorii mișcării ungare din București, precum și cu
diplomați de la Consulatul austro-ungar. Totodată, s-a constatat că la Hălăucești
Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond Direcțiunea Poliției și
Siguranței Generale (în continuare: DPSG), d. 88/1911, f. 375.

3
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vin des în vizită tot felul de reprezentanți ai unor societăți culturale din
Budapesta, care aduc materiale de promovare a catolicismului și hungarismului
în rândurile ceangăilor și românilor din regiune. La data respectivă, vicarul
Francisc Matyas se afla
plecat de peste patru
luni în Ungaria. Gurile
rele
din
localitate
afirmau
că
scopul
principal al deplasării ar
fi dorința de a obține
schimbarea din funcție a
episcopului catolic din
Iași,
Nicolae
Iosif
4
Camilli , deoarece „nu
protejează
mișcarea
ungară din Moldova” 5.
Potrivit unor cercetări
recente privindu-l pe
Camilli, „ultimii ani ai
vieții sale vor fi foarte
zbuciumați datorită numeroaselor «neconcordanțe» cu ideile tinerilor
preoți diecezani, absolvenți
ai
propriului
Seminar” 6.
Parohul
Georg
Morar era un militant
extrem de activ în rândul ceangăilor din zonă. Sub diverse pretexte aduna
oamenii în biserică și le conferenția în limba maghiară subiecte din istoria
Ungariei. După prezentare urmau pildele și, între altele, îi îndemna și accentua
Nicolae Iosif Camilli (n. 23 aprilie 1840, Monterubbiano, Italia – d. 30 decembrie 1915, Iași) a
intrat în ordinul franciscanilor (1857) și a fost hirotonit în ordinul Fraților Minori Conventuali
(1863). Este trimis în Moldova ca preot misiune (1873), fiind numit episcop de Mosynopolis și
vizitator apostolic al Moldovei. Acționează pentru înființarea unei episcopii catolice la Iași și la
înființarea acesteia este numit titular (27 iunie 1884 – 1894). Demisionează în urma unor
neînțelegeri cu franciscanii autohtoni și revine la Roma. Este numit, din nou, episcop de Iași (30
august 1904) și rămâne în funcție până la deces.
5
ANIC, fond DPSG, d. 88/1911, f. 375.
6
Pr. Alois Moraru, Scurtă istorie a Episcopiei Romano-Catolice de Iași, disponibilă la adresa:
http://www.ercis.ro/biblioteca/istorie.asp?nr=6 (31 iulie 2021).
4
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să nu-și piardă naționalitatea lor milenară. Agentul român a constatat că
propaganda preotului catolic își arătase, deja, roadele. „Orbiți de spusele
preoților – a scris Nistor – și mai ales pentru respectul dus la bigotism către
aceștia, locuitorii din această comună, în majoritate unguri, au ajuns de nu își
cunosc nici patria lor” 7, adică România. Același paroh organiza cu elevii
seminarului excursii la Galați, Brăila, Roman și Bacău, pentru a intra în contact
cu alte comunități de catolici/ceangăi. Evident, schimbul cultural și educațional
era util și important, însă scopul principal (și mai puțin vizibil) era propaganda
catolică în medii cât mai diverse, precum și inducerea sentimentului către tinerii
catolici că nu aparțineau spațiului românesc.
După absolvirea seminarului din Hălăucești o parte dintre elevi, probabil
cei mai buni și ascultători, erau trimiși cu burse la facultăți din Ungaria pentru
a-și desăvârși studiile teologice. La finalul studiilor reveneau în România și
erau repartizați în localități cu ceangăi ca ajutori ai preoților mai în vârstă. Un
sprijin substanțial în această direcție îl oferea primarul din Hălăucești, Anton
Ianoș Betz, care se afla „în strânse legături” 8 cu clericii catolici.
A doua localitate vizitată de Nistor a fost Săbăoani, care avea cam 1000
de locuitori. Liderii spirituali erau Gracian Carpati și Iosef Talmaci. Primul era
paroh, membru în mai multe societăți ungare, dar și „un înverșunat dușman al
credinței creștin-ortodoxe” 9. Preotul Talmaci, originar din Hălăucești, era unul
din absolvenții seminarului, care își continua cariera în zonă. La Săbăoani, erau
adunați la slujbe și ceangăi și români din satele vecine, cu diferite ocazii, unde
li se susțineau predici religioase și nu numai. Ziarele și publicațiile ungare
soseau pe adresa bisericii, unde erau citite și dezbătute de aproape toți enoriașii.
Persuasiunea celor doi preoți a dat, în timp, roade nebănuite. Între altele, au
reușit să convertească câteva familii de români ortodocși să treacă la catolicism.
În urma verificărilor efectuate pe teren, agentul de siguranță a constatat că acei
români „nu se sfiesc acum să arate că noua credință este superioară celei
ortodoxe, care este cu totul neglijată de preoții români respectivi” 10.
La Mircești nu exista biserică, ci doar o capelă, unde în timpul săptămânii
oficia dascălul Gheorghe Chicit. În zilele de sărbătoare sau la anumite
evenimente, slujba era oficiată de preotul Mihail Bisok din Hălăucești. În cadrul
predicilor, susținute exclusiv în limba maghiară, preotul încearcă „să le
infiltreze ideea că patria lor este Ungaria și că în aceste locuri sunt veniți numai
de puțină vreme” 11.
ANIC, fond DPSG, d. 88/1911, f. 375.
Ibidem, f. 376.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
7
8
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Locuitorii ceangăi din Tamași, județul Bacău, nu aveau lăcaș de cult, așa
că frecventau biserica romano-catolică din Văleni, unde oficia preotul Carol
Riszt. În urma discuțiilor cu mai multe persoane și din observare directă,
agentul a constatat că și acesta era „un înfocat naționalist ungur” 12. Alt cleric
catolic, Peter Neuman din Valea Seacă, județul Bacău, se afla și el într-o
legătură permanentă cu Consulatul austro-ungar din București și era vizitat
constant de tot felul de reprezentanți culturali din Ungaria.
Din punct de vedere al stării de spirit, ceangăii din Grozești, Onești și
Bogdănești (județul Bacău) se arătau „mai puțin înflăcărați și manifestă
sentimente nepăsătoare față de cele ce se petrec în Ungaria” 13. Cauza principală
era, însă, o eficientă acțiune de contrapropagandă românească în fruntea căreia
se aflau frații Patrichi și fostul deputat Nicolae Matei.
În analiza sa, agentul de siguranță a menționat că cei care promovează
apartenența la Ungaria între ceangăi sunt preoții catolici de origine maghiară.
Aceștia profitau la maxim de ceangăi, deoarece unii dintre ei erau foarte
ignoranți. Pe de altă parte, preoții aveau interese personale și materiale în
inocularea ideilor de «ascultare», „căci, în adevăr, este de invidiat traiul extrem
de larg pe care îl duc și gospodăriile îmbelșugate pe care le au” 14, în care munca
era prestată, majoritar, de enoriași.
Din cauza izbucnirii războiului a fost suspendată orice fel de propagandă
dinspre Ungaria. Nici vizitatorii din afara țării nu au mai venit în zonă, cel mai
probabil mulți fiind mobilizați și trimiși pe front. În context, plecarea vicarului
Francisc Matyas în Ungaria părea „foarte ciudată” 15. Și mai interesant a fost că
vicarul a fost urmat în Ungaria, imediat după începerea conflictului, de Gracian
Carpati din Săbăoani, ceea ce a mirat și bulversat populația catolică din zonă.
Din punct de vedere militar, ceangăii din regiune aparțineau, majoritar, de
Regimentele 54 Infanterie din Bacău și 67 Infanterie din Roman. Spre lauda lor,
tinerii ceangăi au răspuns „cu toții” 16 la concentrările și mobilizările din ultima
perioadă. Dar, în cele două garnizoane militare se discuta, în anumite medii, că
în caz de conflict cu Imperiul austro-ungar ceangăii vor fi trimiși spre granița cu
Bulgaria pentru a se evita o eventuală defecțiune pe front sau chiar o
fraternizare cu ungurii.
La rândul lor, ceangăii erau încredințați că România va intra în război
alături de Imperiul Austro-Ungar, „de care suntem legați reciproc prin
chestiunile economice” 17. În discuții, exemplificau cu faptul că autoritățile
Ibidem.
Ibidem, f. 377.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
12
13
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române „au forțat” 18 400 de unguri, care munceau la culturile de sfeclă din zona
Hălăucești, să revină în monarhia dualistă pentru mobilizare. Pe de altă parte, o
„rea impresie” 19 a făcut aducerea de militari din alte regimente care să păzească
podurile și infrastructura feroviară din regiune. Practic, ceangăii comentau că
aceasta reprezintă o neîncredere a autorităților centrale față de ei, deși nu exista
niciun motiv de nesupunere civică sau ostilitate față de deciziile guvernului.
Pe acest raport, directorul general al D.P.S.G., Ion Panaitescu, a adnotat
ceea ce i s-a părut de interes: „Raportat. Se va întreba Prefectul asupra
numărului convertiților la catolicism” 20. Adică a raportat ministrului de Interne
concluzia raportului, iar prefectul a primit sarcina să verifice acțiunea de
convertire la catolicism și să ia măsurile care se impun pentru ca acest trend să
nu se extindă.
Așadar, la începutul Primului Război Mondial, un serviciu de informații a
monitorizat starea de spirit și influențele care predominau în comunitățile de
ceangăi/catolici din regiunea Moldovei. Ceangăii, însușiți de Ungaria ca fiind
maghiari, erau presați de preoți catolici cu predici, conferințe, publicații și tot
felul de invitați să accepte acest punct de vedere. Spre lauda lor, ceangăii, în
marea lor majoritate, au rămas loiali statului român în Războiul de Întregire
(1916-1919) și și-au adus obolul de sânge și suferință la constituirea statului
național român România Mare.

Ibidem, f. 378.
Ibidem.
20
Ibidem, f. 375.
18
19
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Destinul istoric al pergamentului
Marii Uniri din 1918 și Arhivele
Alexandru PORȚEANU
The Historic Destiny of the 1918 Great Union Parchment and the Archives
Abstract
The parchment of the 1 December 1918 Great Union of Alba Iulia was handed
in to King Ferdinand in Bucharest, on 14 December 1918 and then it was deposited in
the State Archives. Since that date till nowadays, the parchment of the union of
Bessarabia, Bukovina and Transylvania with Romania was never seen again, because it
is no longer in the country. The documents of the 1918 Union were purloined from
Romania by the U.S.S.R. emissaries in the autumn of 1944. The text of the Resolution
was included in the Proceedings (process-verbal) of the 1 December 1918 Great
National Assembly. In the 1960s, a representative of the Union generation, Laurentiu
Oanea, attempted a „reconstitution” of the document, which proved to be a counterfeit.
The subject of this work represents a „case study” on the vicissitudes of Romanian
history.
Key words: 1918 parchment, 1944 purloin, attempt of reconstitution, counterfeit.

Organizatorii istoricei Adunări Naționale de la Alba Iulia din
1 Decembrie 1918 au programat deplasarea unei delegații la București, spre a
prezenta și a depune, în mâinile Regelui Ferdinand, Rezoluția Unirii.
Deplasarea delegației la București la 13 decembrie 1918 a fost însoțită de
manifestări entuziaste pe întregul traseu (Sibiu – Făgăraș – Brașov – Predeal –
Sinaia – Ploiești – București ). Momentul culminant a fost acela al sosirii solilor
Ardealului în Gara de Nord, urmat, la 14 decembrie, de primirea delegației
românilor transilvăneni la Palatul Regal, în Sala Tronului, unde s-a desfășurat
solemnitatea depunerii pergamentului Unirii. În final, pergamentul a fost depus
la Arhivele Statului.
Din acel moment al zilei de 14 decembrie 1918 și până azi, nimeni nu a
mai văzut pergamentul Unirii, deoarece acesta nu se mai află în țară.
În toamna anului 1962, la Institutul de istorie al Academiei Române, în
biroul meu, a parvenit, pe filiera Eugen Hulea – Ion Clopoțel, informația
confidențială conform căreia actele unirii Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei
cu România au fost sustrase în toamna anului 1944 de emisari ai Rusiei
Sovietice. În acea situație, unul dintre reprezentanții în viață ai generației care a
înfăptuit Marea Unire, Laurențiu Oanea, a luat asupra sa răspunderea
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problemei, exonerând dispoziția organelor superioare ca Arhivele Statului să
confecționeze un fals pergament, caligrafiat cu textul Rezoluției Unirii, fără
vreun aviz științific de specialitate de la Institutul de Istorie sau de altundeva.
La Arhivele Statului această operațiune a fost încredințată și îndeplinită
de Olivia Strachină, specialistă în domeniu.
Scopul intervenției lui Laurențiu Oanea era unul interesat, deoarece a
adăugat în text falsul înscrierii semnăturii sale, cu mențiunea „Notar al Adunării
Naționale”. În realitate, nu există nici un document sau vreun text distinct al
Rezoluției Unirii, semnat de cineva.
Textul Rezoluției Unirii a fost inclus în procesul-verbal al Adunării
Naționale. Acesta a fost semnat „pentru președinte” de vicepreședintele Teodor
Mihali, ca scut preventiv în situația degradării stării de sănătate a președintelui
Gh. Pop de Băsești (în ianuarie 1919, acesta a decedat). Textul procesuluiverbal a mai fost semnat de notarul ședinței, Silviu Dragomir, iar ca verificator
de către Iuliu Maniu și Ioan Suciu.
În arhiva Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia a fot depistată
scrisoarea din 24 februarie 1968 a lui Laurențiu Oanea către prof. Ștefan Pascu
din Cluj și adresa, din aceeași dată, a lui Laurențiu Oanea către Direcția
Muzeului Regional Alba Iulia (denumirea de atunci a Muzeului Național al
Unirii). Laurențiu Oanea presupunea că prof. Ștefan Pascu ar fi știut că
documentul original al Unirii ar exista la Alba Iulia sau la Cluj. Laurențiu
Oanea afirma în acea scrisoare că „pergamentul l-a predat lui Vasile Goldiș,
care l-a înfățișat Regelui Ferdinand [...]. Documentul a avut peripeții multe, pe
la I.I.C. Brătianu, la Paris și retur, în 1927 a făcut obiectul unor dezbateri în
Senat, iar de atunci a dispărut. Eu îl caut de peste 2 ani la Președinție, la fosta
Cancelarie Regală, la Ionel Brătianu acasă, la Senat, la Adunarea Deputaților, la
Arhivele Naționale, la Biblioteca Centrală de Stat. Nu se găsește și eu vreau să
reconstitui actul”. În scrisoarea către Muzeul din Alba Iulia, Laurențiu Oanea
solicita „a-mi confirma dacă într-adevăr aveți la muzeu pergamentul original”.
Dorința de reconstituire ascundea însă tentația denaturării documentului.
În realitate, tribulațiile istoriei pergamentului, generate de intervenția
inoportună sau chiar dăunătoare a lui Laurențiu Oanea erau subiective.
Esența chestiunii consta în faptul că pergamentul Unirii, împreună cu alte
documente istorice valoroase, au fost de mult timp scoase din țară pe căi ilicite,
în condițiile vitregiilor istoriei României.
Acest „studiu de caz” sugerează oportunitatea sau chiar necesitatea unor
repriviri istorice, de ansamblu și analitice, asupra pierderilor produse
patrimoniului arhivistic și istoric național.
După abolirea comunismului, asemenea repriviri istorice devin posibile,
în cadrul general al colaborărilor externe și internaționale.
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Medalie acordată unor jandarmi din
Compania de jandarmi rurali Bacău (1918)
Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS
Médaille décernée à certains gendarmes
de la Compagnie des gendarmes ruraux de Bacau (1918)
Résumé
Dans l’article „Médaille décernée à certains gendarmes de la Compagnie des
gendarmes ruraux de Bacau (1918)”, on présente, appelant à lʼhéraldique, à la
phaleristique et à la sigillographie, la Médaille de la Bravoure et de la Loyauté à
laquelle ont été récompensés, en 1918, des gendarmes de la Compagnie des gendarmes
ruraux de Bacau pour des actes exceptionnels commis pendant la Première Guerre
mondiale.
Mots-clé: Compagnie des gendarmes ruraux, Bacău, Médaille de la Bravoure et
de la Loyauté, Première Guerre mondiale, héraldique, phaleristique.

Prezentăm, apelând la heraldică1, la faleristică2 și ținând cont de
recomandările fostului Comitet Internațional de Sigilografie3, Medalia „Bărbăție
și Credință”, cu care au fost recompensați, în 1918, unii jandarmi din Compania
de jandarmi rurali Bacău. Redăm, mai jos, descrierea și reproducerile decorației
care provin de la Muzeul Național al Pompierilor și de la Muzeul Jandarmeriei
Române. Medaliile „Bărbăție și Credință”, instituite în 1903, care erau din metal
și de trei clase: clasa I de aur, clasa II-a de argint și a III-a de bronz.
Medalia „Bărbăție și Credință” avea forma ovală (35 x 27 mm),
cuprinzând, pe avers, în excizie, efigia regelui Carol I, înconjurată de legenda:
Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele etc.; Florin
Marcu, Marele dicționar de neologisme, Editura Saeculum I.O., București, 2000, p. 422.
2
Faleristica este disciplina auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul decorațiilor (ordine,
cruci, medalii și semne onorifice); Dorel Bahrin, Sistemul decorațiilor militare – 2000. Sistemul
național de decorații, Editura Economică, București, 2005, pp. 11-12.
3
Comitetul Internaţional de Sigilografie – organism creat în 1959 prin hotărârea Biroului
executiv al Consiliului Internaţional al Arhivelor, în vederea rezolvării unor probleme practice
privind păstrarea şi conservarea sigiliilor şi a stimulării cercetărilor în acest domeniu. Comitetul
a contribuit la dezvoltarea teoriei şi practicii sfragistice, preocupându-se de uniformizarea
terminologiei de specialitate, stabilirea elementelor necesare pentru descrierea sigiliilor,
reunirea eforturilor specialiştilor în vederea creşterii longevităţii izvoarelor sigilare, elaborarea
de studii menite să scoată în evidenţă importanţa sigiliilor create în diferite ţări; Dicţionar al
ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică,
paleografie, sigilografie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 77.
1
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CAROL I. REGE AL ROMÂNIEI; pe revers, în excizie, o ramură de lauri
legată în partea de jos cu o panglică și, pe trei rânduri, inscripția: BĂRBĂȚIE /
ȘI / CREDINȚĂ.
Panglica este de mătase ripsată, lată de 30 mm și compusă la mijloc dintr-o
dungă de culoare galben deschis, lată de 18 mm, având pe fiecare margine câte
o dungă albastră și roșie, late fiecare de 3 mm.
În urma raportului ministrului de Interne, medalia, însoțită de un brevet,
era conferită, prin decret regal, ofițerilor și agenților de poliție, care în
îndeplinirea funcțiunii lor dădeau dovadă de bărbăție și credință. Medalia putea
fi acordată și oricărui funcționar public sau persoană particulară care ar fi
contribuit la menținerea sau restabilirea ordinii și siguranței publice, ar fi adus
servicii importante poliției, ar fi salvat viața sau avutul unei persoane punându-și
viața în pericol, sau ar fi săvârșit un act de bărbăție sau credință.
Deși, inițial, a fost acordată ofițerilor și agenților de poliție și
funcționarilor Statului, ulterior a fost conferită și militarilor care au participat la
Primul Război Mondial.
La art. IV din Legea pentru înființarea Ordinului militar de război „Mihai
Viteazul” se prevedea: <<Pentru faptele meritorii în timpul războiului se vor
conferi atât ofițerilor combatanți, cât și celor asimilați, Ordinele „Steaua
României” și „Coroana României” cu spade încrucișate prin ramurile crucii, iar
pentru gradele inferioare Medalia „Bărbăție și Credință”, cu spade încrucișate
sub ramurile de laur>>. Așadar, în 1916, s-au adăugat spadele încrucișate sub
ramurile de laur, de deasupra medaliei 4.
Ordine, cruci și medalii române. Istoric, legi și regulamente, întocmite de Vintilă Ivănceanu,
Petre Ionescu, Petre P. Sterescu și C. Tâmpeanu, Imprimeria Statului, București, 1927, pp. 137138; I. G. F. Cricoveanu, Codul decorațiunilor și al medaliilor conținând legile, regulamentele
și decretele relative la crearea decorațiunilor și a medaliilor de la 1860 și până azi, tomul VI,
ediție revăzută și completată, Giurgiu, Tipografia „Ulpiu Stanculescu”, 1928, pp. 41-47; C.
Flondor, Const. Moisil, Decorațiunile românești, în Enciclopedia României, vol. 1, 1938, p. 92;
Gr. Constandache, Medaliile și decorațiunile militare românești, în „Buletinul Societății
Numismatice Române”, anii XXIX-XXXVI, nr. 83-90, 1935-1942, p. 196; Fl. Marinescu,
Modificări survenite în sistemul de decorații românești în deceniul patru al secolului XX (II), în
„Studii și materiale de muzeografie și istorie militară”, tom 9, 1976, p. 158; Ștefan Catone,
Neculae Șerbănescu, Dumitrașcu Bedivan, România: decorații 1859-1991, Cover, București,
1992, p. 23; pl. IX, fig. 27; Decorații românești de război 1860-1947, autori: Ion Safta, Rotaru
Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, Editura Universitaria, București, 1993, pp. 131-133;
Eugen Calianu, Decorațiile românești de la Cuza-Vodă la regele Mihai I, Editura Eminescu,
București, 2006, p. 32, fig. 44-45, p. 89; Cavaleri ai Ordinului militar de război „Mihai
Viteazul”, autori: Eugen Stănescu, Gavriil Preda, Mircea Cosma, Iulia Stănescu, Sibiu, Salgo,
2012, p. 16; Tudor Alexandru Martin, Katiușa Pârvan, Cătălina Opaschi, Onoarea națiunilor
(II). Ordine și decorații românești din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României,
Muzeul Național de Istorie a României, București, 2016, pp. 98-100; Laurențiu-Ștefan
Szemkovics, Decorații conferite personalului polițienesc în perioada 1917-1919 / Decorations
4
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Au primit Medalia „Bărbăție și Credință” cu spade, clasa a II-a (fig. 1-2) 5:
plutonierii Anghel Niculae, Hârțan Pavel, sergentul-major Popescu Ioan,
sergenții Macarie Ion, Munteanu Ion și Romila Gheorghe din Compania de
jandarmi rurali Bacău, pentru zelul și devotamentul deosebit cu care au
îndeplinit serviciul de poliție înapoia frontului în timpul luptelor din 1917 6.
Au primit Medalia „Bărbăție și Credință” cu spade, clasa a III-a (fig. 34) 7: caporalul Oprea Gheorghe 8 și soldatul Epure Grigore 9 din Compania
jandarmi rurali Bacău, pentru curajul și devotamentul ce au arătat în
îndeplinirea datoriei lor în 1917.
Prezentarea de față este un omagiu adus jandarmilor băcăuani care și-au
servit țara în Primul Război Mondial.

awarded to the Police staff between 1917-1919, Editura Ministerului Afacerilor Interne,
București, 2019, pp. 33-35; idem, Două decorații decernate unor jandarmi (1917-1918), în
„Jandarmeria Română”, nr. 49, decembrie 2019, pp. 78-79; idem, Două distincții onorifice
conferite unor jandarmi în 1918, în „Cercetări Numismatice”, XXI-XXII, Muzeul Național de
Istorie a României, București, 2015-2016, pp. 160-161; idem, Distincții acordate grănicerilor,
jandarmilor și polițiștilor în perioada 1916-1918, în „Monitor cultural-educativ”, nr. II/2017,
Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, pp. 21-22; idem, Distincții acordate
jandarmilor în perioada 1917-1919, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2018,
pp. 15-18; idem, Distincții conferite jandarmilor români în perioada 1917-1919, în „Oltenia.
Studii. Documente. Culegeri”, Seria IV-a, nr. 6, 2018, Editura SITECH, Craiova, 2018, pp. 7476; idem, Distincții onorifice acordate grănicerilor români în 1916, în „Monitor culturaleducativ”, nr. II/2018, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2018, pp. 18-19 și p.
24, fig. 11-14; idem, Distincții onorifice acordate unor pompieri români în 1919, în „Pentru
Patrie”, septembrie 2018, editată de Ministerul Afacerilor Interne, p. 37; idem, Distincții
onorifice conferite grănicerilor români în perioada 1916-1917, Editura Ministerului Afacerilor
Interne, București, 2019, pp. 31-46; idem, Patru decorații conferite unor grăniceri români, în
„Buletin documentar și de informare privind activitatea de prevenire și combatere a corupției”,
anul XIII, nr. 1 (24), 2019, Serie Nouă, Editura Ministerului Afacerilor Interne, pp. 36-38, 4546; Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Augustin Mureșan, Distincții onorifice conferite grănicerilor
români în perioada 1918-1919 / Honorific distinctions awarded to Romanian frontier guards
between 1918 and 1919, Edit Moroșan, București, 2018, pp. 30-32, 88.
5
Muzeul Național al Pompierilor, inv. nr. 3381.
6
Decret nr. 1.482 din 18 iunie 1918, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 92 din 17 (30) iulie
1918, p. 1350.
7
Muzeul Jandarmeriei Române.
8
Decret nr. 903 din 16 aprilie 1918, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 25 din 1 (14) mai 1918,
p. 315.
9
Idem, p. 316.
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Fig. 1-2. Medalia „Bărbăție și Credință” cu spade, clasa a II-a, model 1916.

Sursa: Muzeul Național al Pompierilor

Fig. 3-4. Medalia „Bărbăție și Credință” cu spade, clasa a III-a, model 1916

Sursa: Muzeul Jandarmeriei Române
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Muncitorii din portul Brăila: forme de asociere profesională
în perioada 1921-1945
Florin-Cristian COMAN
Workers in the Braila Port: Professional Association forms in period 1921-1945
Abstract
The workers' associations in the port of Brăila were mainly established during
the interwar period, due to the change in the legislative framework, which allowed the
recognition of legal personality. The main purpose of the unions was to protect
workers' rights by increasing the level of well-being of members.
The statutes contained a number of common components, relating to forms of
organisation, the payment of contributions, the objectives pursued and differed from a
professional point of view, depending on the nature of the trades.
Unions have had a beneficial influence and have helped to improve the working
conditions of employees. The positive effects have also made their mark on the
integration of workers into the local economic, social and cultural environment,
involving all decision-makers at key moments.
Keywords: union, port, status, workers

Asociațiile muncitorești din portul Brăila au fost înființate ca urmare a
dorinței lucrătorilor de a se organiza și de a milita pentru apărarea propriilor
interese. Statutele acestora aveau elemente comune, care se refereau
preponderent la formele de asociere, la plata cotizațiilor membrilor și erau
diferențiate prin aspectele specifice fiecărei meserii. Sindicatele au avut un rol
important în îmbunătățirea condițiilor de muncă și un impact semnificativ în
creșterea nivelului de trai al muncitorilor.
Pentru un observator avizat, nașterea organizațiilor profesionale nu a
reprezentat o surpriză, cu toate că, inițial, nu toată lumea a înțeles rostul lor.
Prin manifestările sale, domeniul sindical atinge un spectru larg, care vizează
atât sfera socială, cât și cea economică. Din punct de vedere strict teoretic, un
sindicat reunește persoane cu aceeași profesie, care, prin această asociere
încearcă să obțină anumite drepturi colective.
De aceea, cu precădere în perioada interbelică, politicienii au avut în
vedere și problema muncitorească, prin admiterea necesității de recunoaștere a
asociațiilor profesionale ale lucrătorilor din diverse ramuri industriale, în speță a
sindicatelor, ceea ce va conduce în mod implicit, la acordarea personalității
juridice, alături de un set de măsuri care vizau asigurări împotriva bolilor,
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accidentelor, invalidității, pe baza colaborării cu instituții de profil ale statului,
inclusiv cu aportul patronilor 1.
Piedicile legate de condițiile precare de muncă au fost depășite parțial, o
dată cu aderarea țării noastre la Organizația Internațională a Muncii, iar
amânările succesive pentru votarea legislației dorite de acest for internațional au
avut ca principal motiv dificultățile sporite pentru refacerea situației economice,
care nu se putea obține fără sacrificii ale muncitorilor 2.
Implicarea sindicatelor în această chestiune a adus cu sine și o schimbare
de retorică, prin declarații și luări de cuvânt împotriva contestatarilor,
considerându-se învechită mentalitatea că a cere „legislație muncitorească și a
căuta de a influența întocmirea ei înseamnă reformism” 3.
De altfel, indiferent de starea de fapt, prin intermediul unei părți a presei,
în rândul opiniei publice a pătruns ideea potrivit căreia „muncitorii muncesc
spre a spori bunăstarea și fericirea tuturor” 4.
Prin urmare, un sindicat profesional va apăra interesele materiale,
culturale, morale și chiar educative ale membrilor săi, încadrându-se în acest
context și uniunile salariaților apărute în perioada 1921-1945 în portul Brăila,
ca de exemplu, Sindicatul Muncitorilor Docheri, Manufacturiști, Cărbunari,
Scândurari și Stivari din Portul Brăila, Sindicatului Profesional al Muncitorilor
Manuali de la Elevatoarele din Portul Brăila, Sindicatului Unit al Muncitorilor
din Portul Brăila, alături de Sindicatul Metalurgiștilor din Brăila, Sindicatul
Profesional al Asistenților de Cereale din Port și Oborul Brăilei și Sindicatul
Cerealiștilor din Brăila 5.
Procedura era aceeași pentru toate formele de asociere, prin depunerea,
după adoptarea actului de constituire, a unei cereri de către delegatul desemnat
de membrii fondatori, la instanța competentă, în această situație particulară,
Judecătoria Urbană a Ocolului Brăila.
Scopul sindicatelor, din care puteau face parte doar membrii acelei bresle,
fără deosebire de naționalitate sau religie, șanse egale având atât femeile, cât și
bărbații, era extrem de amplu, așa că le voi trece în revistă pe cele specifice:
încercarea de solidarizare a tuturor muncitorilor din portul Brăila, implicarea în
vederea îmbunătățirii nivelului material și a stării morale a aderenților,
Ioan-Aurel Pop, Istoria României moderne, Editura Ideea Europeană, București, 2019, p. 173.
Ioan Scurtu, Civilizația românească interbelică (1918-1940), Editura Fundației „România de
Mâine”, București, 2008, p. 38.
3
Sorin Radu, Ion Flueraș (1882-1953). Social-democrație și sindicalism, Editura Cetatea de
Scaun, Târgoviște, 2012, p. 148.
4
George Călinescu, Texte social-politice. 1944-1965, Editura Politică, București, 1971, p. 81.
5
Arhivele Naționale Brăila, fond Judecătoria Urbană Brăila, d. 33/1922, f. 2, d. 19/1924, f. 1, d.
23/1924, f. 1 și d. 10/1945, f. 2.
1
2
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sprijinirea muncii prin aplicarea sistemului rotativ, încheierea contractelor
colective de muncă în condiții avantajoase și supravegherea aducerii lor la
îndeplinire, inclusiv prin inițierea unor acțiuni greviste, plasarea la muncă a
membrilor în mod gratuit, delegarea reprezentanților la consfătuirile cu caracter
sindical, tratarea aspectelor profesionale prin intermediul unor conferințe,
participarea la manifestări științifice cu tematică diversă, înființarea de
biblioteci, crearea cooperativelor de producție și consum pentru susținători,
sporirea averii mobile și imobile, încheierea abonamentelor la publicațiile
proprii, colaționarea datelor statistice din domeniul de activitate, coordonarea
excursiilor și a serbărilor cu caracter preponderent cultural și, nu în ultimul
rând, stabilirea componenței Comitetului de întreprindere, acolo unde erau
minim 25 de muncitori.
În ceea ce privește organizarea grevelor, indiferent de motivele care au
stat la baza declanșării lor, se poate remarca legătura indisolubilă a fluctuației
acestora în raport cu nivelul de satisfacție al salariaților, în funcție de oscilațiile
pieței internaționale și a politicilor guvernamentale 6.
Se menționa că durata sindicatelor este nelimitată, iar mijloacele bănești
erau asigurate din contribuțiile membrilor, care se încasau în fiecare lună, prin
achitarea taxei unice de înscriere, achiziționarea contra cost a exemplarului din
statut, pe lângă celelalte forme acceptate, și anume, donații, venituri
extraordinare ori sumele provenite din vânzarea biletelor la balurile
muncitorești coordonate.
Un alt element comun al statutelor îl reprezenta prevederea potrivit căreia
fondurile bănești excedentare vor fie depuse la Casa de Depuneri și
Consemnațiuni, iar când capitalul va fi consistent, se vor procura titluri de stat,
întrucât banca desfășura operațiuni de aceeași natură cu trezoreria statului. De
asemenea, era interzisă în mod direct folosirea banilor în alte scopuri decât cele
statuate inițial.
Pentru buna funcționare a organizațiilor, Adunările Generale ale
membrilor alegeau un Comitet de Conducere și o Comisie de Control.
Adunările generale se desfășurau anual, cu respectarea unor reguli clare,
care includeau anunțarea ordinii de zi într-una din publicațiile sindicatului, cu
cel puțin trei săptămâni înainte de data stabilită. Principiul de bază îl urmărea
îndeaproape pe cel parlamentar, în sensul că deciziile puteau fi luate doar cu
majoritatea voturilor, cazurile de paritate ducând la respingerea sau invalidarea
propunerii. Rezumatul discuțiilor și hotărârile luate în cadrul ședințelor se notau
într-un proces-verbal întocmit special pentru aceste ocazii, fiind semnat de
președintele adunării și de membrii comitetului de conducere.
Cristian Alexandru Boghian, Politică și economie în România interbelică (1928-1938),
Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2017, p. 236.
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Convocarea adunării generale se realiza după acordul a cel puțin o treime
din numărul persoanelor cotizante. Principalele prerogative țineau de stabilirea
componenței comitetului de conducere, a comitetului de control, a comisiei de
arbitri și alegerea delegaților care urmau să reprezinte sindicatul la congrese.
De asemenea, luările de cuvânt, care, de regulă, însemnau exprimarea
punctelor de vedere ale unei părți însemnate a participanților, se supuneau
regulilor generale acceptate, prin înștiințarea prealabilă a comitetului de
conducere cu o săptămână înainte de desfășurarea adunărilor și cu acordul a cel
puțin cinci membri fără restanțe la plata cotizației 7.
Comitetul sindicatului pornea de la un număr minim de cinci oameni,
ajutați la nevoie de trei supleanți, din rândul cărora erau numiți un secretar și un
casier, în timp ce un alt membru era desemnat să țină legătura cu comisia locală
a sindicatelor.
Un rol determinant îl deținea secretarul, a cărui semnătură era obligatorie
pe toate actele elaborate, atât în plan intern, cât și în relația cu autoritățile
locale, iar fluxul de numerar intra în responsabilitatea casierului.
Muncitorii aveau înscrisă în statute, drept datorie morală, obligativitatea
participării la ședințele de lucru săptămânale. Celelalte întruniri se desfășurau,
de regulă, bilunar sau, dacă situația o impunea, mai des.
Condițiile de eligibilitate pentru Comitetul de Conducere nu erau
restrictive și aveau în vedere o vechime de șase luni în cadrul sindicatului, plata
la zi a cotizației, iar doritorii să nu aibă probleme considerate ca fiind de ordin
moral. Dacă pe parcursul exercitării mandatului, care se făcea pentru o perioadă
de un an de zile, membrii comitetului lipseau nemotivat de la trei întâlniri
consecutive, își pierdeau însărcinările primite și inevitabil, calitatea de titular.
Alegerile aveau în vedere două moduri de desfășurare: prin vot secret sau
aclamații, în funcție de hotărârea adunării generale.
Bunul mers al mecanismului intern era reglat de Comisia de Control,
alcătuită din trei persoane alese de Adunarea Generală pentru a verifica de-a
lungul unui an de zile încasările și cheltuielile sindicatului, în paralel cu
parcurgerea dărilor de seamă materiale pentru a confirma descărcarea de
gestiune, dacă nu erau constatate greșeli sau iregularități.
Puteau aspira la calitatea de membru toți muncitorii, bărbați și femei, fără
deosebire de naționalitate și religie, prin completarea unei declarații olografe de
înscriere, sau, în cazul neștiutorilor de carte, prin semnăturile a doi martori.
Viitorii membri aveau nevoie de recomandări de la două persoane deja
afiliate, ale căror declarații trebuiau să confirme apartenența doritorilor la
branșa respectivă, cu excepția celor care posedau deja un carnet, proveniți
așadar din rândul altei organizații sindicale care funcționa în portul Brăila.
7
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În cazul în care apărea necesitatea satisfacerii stagiului militar, respectiva
persoană nu se mai bucura de un eventual ajutor bănesc în acest interval de
timp, însă, dacă în termen de patru săptămâni de la liberare își manifesta dorința
de a se întoarce, beneficia de scutire la plata taxei de înscriere.
Statutele indicau modalitățile prin care un membru putea fi exclus, și
anume, când „caută să înșele organizația sub orice formă, sau că se dovedește
că a lucrat contra sindicatului” 8. Dacă hotărârea de excludere se menținea,
persoanei respective nu i se mai restituia contravaloarea sumelor cu care
contribuise de-a lungul timpului în cadrul asociației.
Un alt mijloc prin care se pierdea calitatea de membru era la cerere,
condiția care trebuia îndeplinită fiind anunțarea prealabilă a Comitetului de
Conducere în privința acestei intenții.
Restul cotizanților, iar în această categorie erau incluși cei care nu aveau
restanțe la plata contribuției comune și o vechime de minim un an, beneficiau
de ajutoare bănești în cazul pierderii locului de muncă. Pentru a se bucura de
avantajele materiale, era obligatorie prezența în fiecare zi la sediul sindicatului,
iar plata se făcea de casier o dată la trei zile. Cuantumul sumelor era stabilit de
adunarea generală, ținându-se cont și de disponibilul în numerar.
Dacă, indiferent de circumstanțe, cineva încerca să obțină orice fel de
ajutor prin invocarea unor împrejurări neadevărate, comitetul era dator să emită
o somație în care impunea un termen limită pentru restituirea banilor.
Recuperarea acestora nu exonera persoana respectivă de răspunderea morală și
ducea în mod inevitabil la excluderea din rândul membrilor.
Necesitatea asigurării traiului zilnic îi determina pe mulți dintre
muncitorii din portul Brăila să încerce să-și câștige existența în alte regiuni ale
țării, situație în care cei fără posibilități financiare erau susținuți prin procurarea
biletelor de călătorie dus-întors.
Orientarea profesională, deși reprezenta o componentă esențială atât a
economiei locale, cât și a celei naționale, ducea, în aceste condiții, la
transformarea lucrătorilor în automate productive, fără a se mai ține cont de
starea de sănătate sau bunăstarea capitalului uman 9.
În cazul litigiilor apărute datorită condițiilor de muncă ori salarizare,
membrii pauperi cu o vechime de cel puțin trei luni erau sprijiniți prin
suportarea de către sindicat a onorariului avocaților, iar un eventual câștig de
cauză, soldat cu condamnarea celeilalte părți la plata cheltuielilor de judecată,
însemna transferul acestor sume în contul organizației. Dacă ulterior se dovedea
Arhivele Naționale Brăila, fond Judecătoria Urbană Brăila, d. 17/1924, f. 6.
Dragoș Sdrobiș, Limitele meritocrației într-o societate agrară. Șomaj intelectual și
radicalizare politică a tineretului în România interbelică, Editura Polirom, București, 2015, p.
130.

8
9

https://biblioteca-digitala.ro

că motivele invocate au fost altele decât cele în legătură cu activitatea
desfășurată, se reunea Comisia de Control, care, printre alte prerogative, avea și
dreptul de a dispune recuperarea sumei acordate de sindicat ca ajutor.
Pentru situațiile generate de incapacitatea permanentă de muncă a
membrilor cu o vechime de cel puțin zece ani se acordau pensii, care variau în
funcție de stagiul de cotizare. Un deziderat inclus în majoritatea actelor
constitutive făcea referire la aplicarea sistemului muncii prin rotație, a cărui
îndeplinire urma să fie încredințată unui birou de plasare a muncitorilor, cu un
regulament propriu de funcționare și supravegheat îndeaproape de membri de
sindicat care se bucurau de încredere.
Dizolvarea unui sindicat, care putea fi statutară sau voluntară, intervenea
în patru situații: datorită încheierii unor acte cu caracter ilicit, imposibilitatea
constituirii organelor de conducere, neîndeplinirea obiectivelor sindicatului și
intrarea în insolvabilitate.
În aceste situații, patrimoniul sindicatelor urma să fie predat, după caz,
Uniunii Sindicatelor Porturi și Transporturi din România sau unor instituții de
binefacere din orașul Brăila.
Cadrul normativ a fost modificat prin adoptarea Decretului-Lege asupra
Sindicatelor profesionale, publicat în „Monitorul Oficial” al României nr. 17
din 21 ianuarie 1945.
Problematica abordată în lucrarea de față are la bază informații obținute
precumpănitor ca urmare a consultării surselor arhivistice aflate în păstrarea
Serviciului Județean Brăila al Arhivelor Naționale, care m-au ajutat să identific
o serie de organizații sindicale ce au activat în portul Brăila, al căror scop și
statute nu au fost pe deplin evidențiate sau aduse la cunoștința publicului larg
până în prezent.
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„Revista Jandarmeriei” –
o realitate în cuvinte în perioada 1922-1935
Valentin IOAN
“Gendarmerie Magazine“ –
a Reality in Words from 1922-1935
Abstract
In the context of the special situations created by the first World War, national
security and order institutions have experienced a need to develop a publication at the
gendarmerie level to help develop specialist knowledge, highlighting the facts of
heroism and the situations in which the gendarmes intervened to prevent and combat
criminal and non-criminal acts. Various areas such as history, psychology, law were
addressed in the "Gendarmerie Magazine". An important part of the magazine was
dedicated to gendarmes who were positively highlighted during the performance of
their duties, being a way of appreciation.
Keywords: gendarmerie, war, publication, knowledge, magazine

Pentru instituția Jandarmeriei Române, data de 15 decembrie 1922 a
însemnat apariția „Revistei Jandarmeriei”. Revista a fost tipărită în circa 1000
de exemplare, iar scopul acesteia a fost evidențiat chiar în rubrica Cuvânt
Înainte, scris și semnat de locotenent colonel Constantin Bendescu, directorul și
comandantul Școlii de Jandarmi Oradea-Mare și care afirma: „Pentru mințile și
inimile jandarmilor noștri, păzitori ai ordinii publice și siguranței interne...
pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale și înfăptuirea unei îndrumări
rodnice, în prezent sau, mai cu seamă, într-un viitor foarte apropiat, a luat ființă
această revistă, simbol al erei și de progres... și pentru a aduce prinosul nostru
de recunoștință tuturor camarazilor noștri, care odihnesc somnul de veci pe
toată întinderea României întregite și pe care și-au vărsat sângele, cu atâta
dărnicie, toți la posturile lor străjeri. Faptele lor să ne slujească drept pildă și
simbol” 1. Această inițiativă și preocupare culturală a avut-o un comitet format
din locotenent-colonel Constantin Bendescu, directorul și comandantul Școlii
de Jandarmi Oradea-Mare, maiorul Gheorghe Belloiu, căpitanul Teodor Velicu,
căpitanul Iuliu Popescu, care aveau calitatea de redactori și erau sprijiniți de un
corp de secretari și anume locotenenții M. Boulescu, Gheorghe Bâtrânu, Petru
„Revista Jandarmeriei”, an I nr.1, Redacția și Administrația: Școala de Jandarmi Oradea-Mare,
1922, p. 1.
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Toma și Gheorghe Berzescu. Din echipa acestei publicații mai făceau parte și
câte un ofițer din fiecare brigadă 2.
„Revista Jandarmeriei” apărea sub conducerea unui Comitet de Direcție și
un Comitet de Redacție. Comitetul de direcție era condus de comandantul
Corpului de Jandarmi,
iar
membri
erau
comandanții de brigăzi,
șeful de Stat Major al
Corpului de Jandarmi 3 și
câte un ofițer din fiecare
brigadă, propuși de
comandanții de brigăzi.
Revista era tipărită sub
îndrumarea Comitetului
de Redacție care era
format din comandantul
Școlii de Jandarmi, ca
director, trei redactori
ofițeri superiori sau
inferiori
și
patru
secretari de redacție,
ofițeri inferiori. În ceea
ce
privește
fondul
bugetar
al
revistei,
acesta era compus din
abonamente, subvenții,
donații,
iar
fondul
disponibil al revistei se
păstra la Casa Militară
de Economie, Credit și
Ajutor al ofițerilor.
Primul număr al „Revistei Jandarmeriei”, 15 dec.1922
Abonamentele
erau
făcute pe anumite categorii și anume pentru ofițeri activi, în rezervă, persoane
fizice, pentru biblioteci sau pentru subofițeri.
În ceea ce privește costul apariției revistei, acesta s-a ridicat la suma de
2.770 de lei, sumă asigurată prin contribuția personală 4 a 19 ofițeri, toți
Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, d. 1/1893, f. 35.
Vasile Bobocescu, Momente din istoria Ministerului de Interne, Editura Ministerului de
Interne, 1996, p. 152.
4
Nuțu Ilie, Jandarmeria în 1918-1940, Editura Cadrelor Didactice , Suceava, 2012, p. 51.
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aparținând Școlii de Jandarmi Oradea-Mare. Prețul unei reviste a fost stabilit de
Consiliul de Administrație la 5 lei, iar un abonament anual era între 42-60 de
lei. Configurația revistei era următoarea: prima parte cuprindea studii și
articole, în care erau detaliate unele misiuni desfășurate de jandarmi pe linie de
ordine publică, activitatea de culegere a informațiilor, lucrări profesionale
reflectate și prin imagini, a doua parte era destinată studiilor cu caracter general,
științific, din domeniul social, psihologic etc, iar ultima parte se încheia cu
diferite comunicări oficiale, cum ar fi citări de fapte meritorii, avansări și
decorări. De remarcat faptul că în multe numere ale revistei erau menționate
prevederi legislative cu care jandarmii lucrau zi de zi, dar și explicații privind
rezolvarea unor probleme practice ceea ce denotă preocuparea instituției în
dezvoltarea profesională a jandarmilor. Fiind o publicație cu specific ordine și
siguranță publică, un loc important și cu abordări vaste a fost acordat de ofițerii
și celelalte cadre ale jandarmeriei, studiilor privind activitatea pe linie de ordine
publică, portrete ale eroilor jandarmi implicați în misiuni importante de combatere a
infracționalității. În unele numere ale revistei erau prezentate momente din viața și
activitatea familiei regale.
Scopul înființării acestei reviste era și de a îmbogăți cultura generală a
ofițerilor și jandarmilor prin publicarea diferitelor articole de ordin științific,
literar, artistic, sau pentru dezvoltarea spiritului național prin publicațiile cu
caracter patriotic, național și moral 5. Verificarea administrației revistei se
realiza de către ofițerul de intendență numit de Corp prin ordin zi, împreună cu
doi membri aleși din rândul Comitetului de Direcție, ocazie cu care vedeau
întreaga gestiune a revistei.
Locotenentul M. Octavian, comandantul Companiei de Jandarmi Dej, în
decembrie 1922, afirma: „o instituție așa importantă cum e Corpul Jandarmeriei
..., având în vedere greaua și frumoasa misiune a jandarmului, e absolut necesar
ca jandarmul, pe lângă cunoștințele profesionale, să-și câștige și cunoștințe
generale. Cum poate să-și câștige aceste cunoștințe? Numai prin citirea cărților!
– Dar de unde să ia jandarmul cărțile? La societăți particulare nu se poate
înscrie, din soldă nu poate să-și cumpere cărți, deci, numai prin înființarea
bibliotecilor putem da jandarmului cele necesare pentru cunoștințele generale.
În ceea ce privește biblioteca, ne aflăm la începutul începutului. De abia se
găsesc la posturi câteva broșuri învechite și acelea se referă la serviciu. Știm că
bugetul statului e prea încărcat, dar știm și aceea că statul a jertfit pentru scopuri
culturale totdeauna ... azi se găsesc lucrări de literatură, care cuprind cei mai
buni scriitori ai Europei, relativ ieftine cu 1-2 lei, iar pentru un post de jandarmi

„Revista Jandarmeriei”, an V, nr. 9, Redacția și Administrația: Școala de Jandarmi OradeaMare, 1927, p. 426.
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ar fi nevoie de cel puțin 50-100 de volume 6”. Acesta a reușit, ca în decursul
unui an, să înființeze mici biblioteci de subunitate prin cumpărarea, din
contribuție proprie, a unui număr de 10-15 volume pentru fiecare subunitate din
județ 7. În primul număr al revistei a fost publicat „Proiectul de Statut al Revistei
Jandarmeriei”. Statutul cuprindea 20 de articole și era împărțit în 8 titluri.

Jandarmi plutonieri elevi care au urmat Școala de aspiranți de Șefi de secție,
în seria a X-a 1 septembrie 1922 – 1 februarie 1923
Sursa: „Revista Jandarmeriei”, nr. 3-4, februarie-martie 1923, p. 3

Până în luna ianuarie 1923, revista avea aproximativ 2.500 de abonați, iar
costul unui abonament era de 72 de lei anual pentru ofițeri activi și în rezervă,
60 de lei pentru biblioteci și 42 de lei pentru posturi și secții de jandarmi.
Numărul abonaților în anul 1923 a atins cifra de 5.030, fiind împărțiți astfel:
400 de unități de jandarmi, 506 ofițeri, 4.102 jandarmi reangajați și în termen,
22 de autorități civile și 9 persoane particulare. În anul 1924, erau alocate 32 de
pagini pentru apariție lunară și s-a considerat că prețul abonamentului (60 lei
pentru hârtie gazetă și 100 de lei hârtie velină) este nepotrivit, nefiind o
siguranță pentru fondurile revistei. La sfârșitul anului 1924 numărul abonaților
crește la 6,200, în anul 1926 înregistrează o creștere de 6.600, iar până la
sfârșitul anului ajungea la 7.070 de abonați 8. Efortul financiar pentru tipărirea
revistei a fost susținut de comandantul Corpului de Jandarmi, generalul de
Ibidem, an I nr.1, 1922, p. 13-14.
Nuțu Ilie, op.cit. p. 52.
8
„Revista Jandarmeriei” , an V, nr. 5, 1927, p. 233-236.
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divizie Ștefan Ștefănescu, care, prin Ordinul Circular nr. 29.832 din februarie
1923, i-a îndemnat pe toți jandarmii din Corp să se aboneze la revistă.
Din procesul verbal din anul 1931, în care se prezenta darea de seamă a
activității redacționale și administrative a
„Revistei Jandarmeriei” de la 1 ianuarie
până la 1 aprilie 1931, aflăm că s-au
stabilit modificări ale statutului revistei și
anume excedentele care rezultau la
finalul anului nu se treceau la veniturile
anului viitor, ci ele formau fondul de
rezervă. Din acest fond de rezervă
Comitetul de Direcție hotăra anual suma
ce se aloca pentru acordarea de burse
pentru copiii reangajaților, pentru a urma
cursuri de specialitate, dar și pentru
înființarea de biblioteci la posturi și
secții 9. În anul 1931, numărul abonaților
era de 8.200, la un preț de 140 de lei
abonamentul. În aprilie 1931 Comitetul
de Direcție a hotărât mutarea redacției și
Generalul de divizie
administrației revistei la București, la
Ștefan Ștefănescu
reședința Inspectoratului General al
Jandarmeriei, precum și numirea unui
nou Comitet de Direcție, aceste decizii fiind în conformitate cu Ordinul nr.
4.886 din 19 martie 1931 și Ordinul 5.902 din 2 aprilie 1931 al Inspectoratului
General al Jandarmeriei.
În anul 1932, colonelul C. Bendescu povestea în ce împrejurări a luat
ființă „Revista Jandarmeriei”, în anul 1922, când se afla la conducerea Școlii de
Jandarmi Oradea. „Reușind, în 1922, să determin pe un grup de ofițeri ce se
aflau cadre ale Școlii de Jandarmi Oradea să luăm taurul de coarne, să alcătuim
statute, să cotizăm din soldele noastre, cu cât am putut fiecare și să scoatem
primul număr al revistei în 1000 de exemplare, pe care le-am expediat în mod
gratuit în toate părțile. Este inutil ca să mai descriu și nici nu mi-ar fi cu
putință” 10. Acestea sunt împrejurările în care a apărut primul număr al revistei
în anul 1922. Tot în cursul anului 1922, Comitetul de Redacție a reușit o
colaborare cu specialiști civili și militari din afara instituției, iar Comitetul de
Redacție solicita Comitetului de Direcție să-i roage pe inspectorii structurilor
teritoriale să-i încurajeze și să-i îndemne pe ofițeri să contribuie cu articole
9

Ibidem, an IX , nr. 4- 5, 1931 p. 158.
Ibidem, an X nr. 4, 1932 , p. 228-229.

10
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profesionale și pentru îmbogățirea bibliotecii „Revistei Jandarmeriei” să ajute la
achiziționarea revistei de cultură generală și pregătire profesională. Pentru acest
scop solicita menținerea fondului de bibliotecă la 30.000 de lei 11.
În anul 1933, s-a întocmit proiectul de modificare a Statutului „Revistei
Jandarmeriei”, în urma căruia această publicație trece, de drept, în proprietatea
Inspectoratului General al Jandarmeriei, care dorea să aducă modificări asupra
structurii organizatorice, prin creșterea numărului personalului, a atribuțiilor
acestora și prin introducerea unor reguli privind condițiile de publicare a
articolelor în „Revista Jandarmeriei” 12.
În anul 1933, membrii Comitetului de Direcție ai „Revistei Jandarmeriei”,
conform prevederilor Statului Revistei, au constatat și au hotărât că pe anul
1933 revista lichida cu un excedent de 115.876 lei. Din acest excedent, în
conformitate cu art. 14 din Statutul „Revistei Jandarmeriei” și conform
procesului-verbal din 23 februarie 1934 al Comitetului pentru decernarea unor
premii, a fost destinată suma de 50.000 de lei, din care 20.000 de lei pentru
acordarea de premii ofițerilor și reangajaților din Jandarmerie pentru cele mai
originale lucrări scrise în anul 1933 și cinci premii, în valoare totală de 30.000
de lei, ofițerilor reangajați și trupei în termen, pentru actele de bravură și curaj
de care au dat dovadă în executarea serviciului în anul 1933. Acordarea acestor
premii a continuat și în anul următor.
În anul 1934, a crescut semnificativ numărul cititorilor „Revistei
Jandarmeriei”, până la 8.500, fiind scoase sub lumina tiparului opt8 numere
simple și două numere duble, în total 1.072 de pagini, în care se aduceau
contribuții prin articole cu teme despre serbări naționale, serviciile de informații
ale țărilor străine, criptografie, statistică, însemnări de pe front 13, acțiuni
teroriste, organizațiile subversive, dar și studii despre jandarmeria franceză și
germană, despre Biroul Internațional de Identitate Judiciară etc. Din analiza
acestor materiale observăm că se oferea o importanță deosebită Înaltelor Ordine
și Ordinelor de Zi, comemorării evenimentelor naționale și religioase în
legătură cu neamul românesc și instituția Jandarmeriei. Se dorea îmbogățirea
cunoștințelor de cultură generală și militară a jandarmilor. Pentru anul 1934 s-a
prevăzut o majorare a abonamentului, de la 140 de lei cât a fost în anul 1933, la
150 de lei cu scopul de a se crea un fond care să poată servi la cheltuielile de
studii în chestiuni profesionale în școli, precum și pentru contribuția la revistă
prin dotarea formațiunilor cu mijloace tehnice de investigații 14. Pentru acest

Ibidem, an XII, martie nr. 3, 1933, p. 138.
Ibidem, p. 158.
13
Ibidem, an XII nr. 2, 1934 , p. 165.
14
Ibidem, p. 179.
11
12

https://biblioteca-digitala.ro

fapt a fost alocat un fond de 100.000 de lei. În acest fel „Revista Jandarmeriei”
făcea un pas important pentru a sprijini dezvoltarea și progresul instituției.
Tot în anul 1934, au stabilit ca revista să aibă 1128 de pagini și să apară în
9800 de exemplare. În același an, printre colaboratorii reviste1 se numărau
profesorii și conferențiarii universitari Iulian Teodorescu (doctor în drept al
Universității din Paris, judecător la Tribunalul Iași și rector al Universității din
Iași în perioada 1919-1920), G. Vrăbiescu (diplomat și specialist în științe
penale și autor a mai multor lucrări de specialitate și cursuri de procedură
penală), Iuliu Pascu, profesor la Facultatea de Drept din București și la cea din
Cernăuți 15, dar și profesor la Școala de Poliție Științifică, unde erau pregătiți
chiar și gardienii publici 16.
1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

Ofițeri din corp
Ofițeri străini de corp
Persoane civile
Reangajați
Total

1923

Colaboratori

1922

ANII

-

26
2
6
7
41

27
1
8
7
43

26
6
12
44

23
2
5
8
38

22
2
2
7
33

28
3
3
9
43

26
3
6
5
40

20
2
4
8
34

63
12
16
13
104

Sursa: ,,Revista Jandarmeriei”, an X nr. 4, Redacția Inspectoratul General al
Jandarmeriei, 1932, p. 231
ANII
1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

Categorii de subiecte
Cunoștințe generale
Cunoștințe profesionale
Chestiuni educative
Părți laterale
Părți distractive

7%
45%
24%
7%
5%

12%
34%
24%
17%
2%

16%
44%
18%
11%
-

9%
46%
11%
8.5%
0.5%

15%
34%
11%
20%
-

19%
39%
22%
9%
-

24%
47%
10%
10%
0.8%

22%
44%
7.5%
11.5%
0.5%

15%
42%
16%
11.5%
2%

Informații

12% 11% 11% 24% 20% 11% 0.8% 15.5% 6.5%

Procent raportat la totalitatea subiectelor
Sursa: ,,Revista Jandarmeriei”, an X nr.4, Colecția, Redacția Inspectoratul
General al Jandarmeriei, 1932, p. 233
15
16

Ibidem, an XIII nr. 4, aprilie, 1935 , p. 318.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Poliţia oraşului Bacău, d. 3/1935, f. 20.
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Totodată, cu aprobarea Inspectoratului General al Jandarmeriei, s-a dispus
ca revista să publice chiar și unele acte normative din sfera de activitate a
cadrelor jandarmeriei din teritoriu.
În anul 1935, au fost publicate peste 120 de articole, în care au fost
dezbătute și rezolvate teme din Regulamentul Serviciului Jandarmeriei în
Campanie, pentru a-i stimula pe ofițeri să studieze regulamentele militare,
revista având toate ramurile de pregătire a cadrelor. Se propunea să se înainteze
spre publicare lucrările cele mai apreciate ale ofițerilor la conferințele ținute pe
Inspectoratele Regionale 17. La sfârșitul anului 1935, numărul abonaților a ajuns
la 9.200. Această revistă și-a îndeplinit rolul de tribună a instituției prin
cultivarea sentimentelor de patriotism și devotament față de țară, îmbogățirea
cunoștințelor profesionale și generale.
Remarcăm faptul că la realizarea și introducerea în peisajul publicistic a
acestei reviste au contribuit cadre militare de la eșaloane superioare și nu
numai. Prin această publicație cadrele instituției doreau o promovare a imaginii
Jandarmeriei, aceasta fiind un pilon important în asigurarea, menținerea și
restabilirea ordinii și siguranței publice în societatea românească. „Revista
Jandarmeriei” constituie, și în zilele noastre, un izvor de informație, care
reflectă activitatea jandarmilor în domeniul ordinii, siguranței naționale, dar și
în acțiunile de evacuare și salvare a persoanelor.

Ofițeri elevi care au urmat Școala de Jandarmi, seria a XI-a
1 Septembrie 1922 – 1 Februarie 1923
Sursa: „Revista Jandarmeriei”, nr. 3-4, februarie-martie 1923, p. 3
17

Ibidem, an XIV, nr. 5 mai 1936, p. 322.
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Din elita clerului basarabean.
Preotul locotenent-colonel Gheorghe I. Ureche
Luminița GIURGIU
Teodora GIURGIU
From the elite of the Bessarabian clergy.
The priest lieutenant-colonel Gheorghe I. Ureche
Abstract

Priest Gheorghe Ureche joined the Romanian army in 1930, with the rank
of captain, coming from the Tsarist army. He participated in the military actions
of the Second World War (Eastern Campaign). His entire activity was
appreciated superlatively by his military commanders and by the Army
Bishops. He was noted for his love for the soldiers and the people of the
conflict zones, for his care for the wounded, for his sustained efforts to repair
the churches in order to be returned to the faithful and to establish cemeteries of
the heroes.
Keywords: Gheorghe Ureche, military priest, Second World War,
Basarabia, Transnistria, Râmnicu Vâlcea, Craiova
Gheorghe I. Ureche s-a născut la 1 martie 1889, în comuna Trusești, plasa
Trusești, județul Lăpușna 1, ca fiu al Victoriei și al lui Ioan. La 15 aprilie 1915,
în localitatea Florești, s-a căsătorit cu domnișoara Leonila Macarescu, la
Biserica „Sfântul Mitrofan”. Căsătoria a fost binecuvântată cu Vadim (născut la
10 aprilie 1916, în Florești) și cu Anatolie (născut la 23 februarie 1918, în
Chișinău).
A absolvit Seminarul Teologic din Chișinău (1914) și Facultatea de Drept
din Iași (1924).
În perioada 16 februarie 1916-16 iulie 1918, a participat la Primul Război
Mondial în cadrul Regimentului 410 Infanterie rus 2.
Preotul Gheorghe I. Ureche a fost primit în Armata Română cu gradul de
căpitan la 1 mai 1930 (Înaltul Decret Regal nr. 1564) în cadrul Regimentului 39
Infanterie „Petru Rareș” 3, în calitate de confesor al garnizoanei Florești –
Județul Lăpușna a fost o unitate administrativă din Regatul României, din Basarabia, cu re
ședința la Chișinău.
2
Arhivele Militare Române (în continuare AMR), fond Memorii bătrâni, d. 7, f. 1.
3
Regimentul 39 Infanterie „Petru Rareș” a fost înființat la 1 octombrie 1911, în baza Înaltului
Decret Regal nr. 1195 și a Deciziei Ministeriale nr. 576 din 12 septembrie 1911, în garnizoana
1
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Soroca și bibliotecar al unității. Colonelul Antoniu, comandantul regimentului,
releva, în prima „Foaie calificativă”, că a impresionat prin calitățile sale −
„inteligent, cult, cu spirit de observație dezvoltat și înțelept” −, cât și prin
slujbele ținute, atât în garnizoană, cât și la batalioanele dislocate la graniță,
relevând „spirtul de jertfă și sacrificiu” al ostașului 4.
Numit la comanda unității, la 24 februarie 1931, locotenent-colonelul
Constantin Albu nota: „Sănătos, prezentabil, are o ținută foarte îngrijită.
Inteligent, cu o judecată sănătoasă și cu bune aptitudini profesionale. […] s-a
ocupat de aproape de serviciul său și, prin desele conferințe religioase ținute
ostașului, a dat dovadă de zel, de pricepere și că este un bun predicator. Prin
cuvinte convingătoare, a dezvoltat ostașilor simțăminte religioase, patriotice și
spiritul de sacrificiu. Predicile și serviciile divine au fost ținute atât la postul de
comandă al regimentului, cât și la batalioanele detașate pe frontieră, în fiecare
lună, fără să pretindă vreun drept de misie sau de transport. Este un bun
camarad, cu un temperament blajin, caracter deschis. Moral, demn și modest,
duce o viață cumpătată, sociabil și foarte bine primit în societate. […] Este un
adevărat părinte sufletesc, care își înțelege chemarea lui ca [sic!] confesor întrun regiment de frontieră, foarte necesar corpului și instituției” 5.
„Foaia calificativă” pentru perioada 1 noiembrie 1931 – 31 octombrie
1932 este semnată tot de locotenent-colonelul Constantin Albu, care sublinia
faptul că, lună de lună, preotul căpitan Ureche s-a deplasat la subunitățile
dislocate la frontieră, reușind „să țină sus, trează, conștiința fiecărui ostaș, de
îndatoririle lor față de Dumnezeu, Țară, Tron și șefi”. Predicile au fost ținute, în
fiecare zi de Duminică și la sărbători, în curtea regimentului sau la biserică. El
nota: „Este un bun camarad, conștiincios, cu un temperament blajin, caracter
deschis. Moral, demn și modest, duce o viață liniștită. Iubit de camarazi și
respectat în societate”.
La rubrica „Notele șefilor ierarhici superiori” este reținută aprecierea
generalului Veber, comandantul Brigăzii 14 Infanterie: „Un bun preot militar,
Tulcea. La 10 mai 1912, regimentul a primit Drapelul de luptă, ziua onomastică fiindu-i fixată
la 29 iunie – Sfinții Petru și Pavel. A luat parte la cel de-al Doilea Război Balcanic, unitatea
înaintând până la Dobrici (Bazargic). În aprilie 1914, unitatea a fost dislocată la Cernavodă, în
fostele cazărmi ale Regimentului 36 Infanterie „Vasile Lupu”, de unde se va disloca, în iulie
1917, la Bazargic. A participat la Primul Război Mondial (în Dobrogea, Bucure ști, Mărășești),
Drapelul de luptă fiind decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a. În anul 1918,
regimentul a activat în Basarabia, în Ucraina, zona Tiraspol – Razdelnaia. La 1 noiembrie 1923,
prin ordin al Marelui Stat Major, regimentul a fost dislocat la Flore ști – Soroca. La 15
octombrie 1940, unitatea s-a contopit cu Regimentul 56 Infanterie. În baza Instrucțiunilor
Speciale nr. 70200, la 25 noiembrie 1944, regimentul a fost desființat.
4
AMR, fond Memorii bătrâni, d. 7, f. 11.
5
Ibidem, f. 12.

https://biblioteca-digitala.ro

care se ocupă cu zel și din convingere cu educația regimentului. Are toate
cunoștințele și însușirile pentru funcția sa” 6.
Menținând aprecierile anterioare, colonelul Constantin Albu completa
notarea din „Foaia calificativă” pentru
perioada 1 noiembrie 1932 – 31
octombrie 1933: „Foarte activ și cu
mult zel, s-a ocupat de educația
morală și religioasă a regimentului.
[…] Este un bun predicator;
conferințele bine pregătite și cu mult
suflet expuse. Pe lângă predici, a făcut
serviciul religios la biserica destinată
pentru trupă la fiecare batalion și în
fiecare lună. Este însărcinat și cu
biblioteca corpului, pe care o ține la
curent și ordonat. […] Este un bun
preot, adevărat confesor, care-și
înțelege chemarea de nădejde”.
La rubrica „Notele șefilor
ierarhici superiori” sunt reținute
aprecierile
generalului
Veber,
comandantul Brigăzii 14 Infanterie −
„Un prea bun preot militar, cu toate
cunoștințele și aptitudinile necesare
pentru a fi de un folos real pentru armată” și ale generalului Vasilescu,
comandantul Diviziei 14 Infanterie – „Un foarte valoros preot militar” 7.
O frumoasă caracterizare o găsim în „Foaia calificativă” pentru anul
1934: „Aspect fizic plăcut. Sănătos. Ținută foarte îngrijită. Conștiincios și cu
multă dragoste pentru misiunea de preot. Conferințele sale − expuse cu metodă
și cu limbaj apropiat auditoriului. Caută să se apropie de sufletul soldatului prin
sfaturi și pilde bune. În acest an, în conformitate cu art. 19 din Regulamentul
legii Clerului Militar, a fost însărcinat și cu îndrumarea și controlul Școlii de
carte; a dat bune rezultate. Duce o viață modestă și demnă. […] Este un foarte
bun preot militar, conștient de menirea sa într-un corp de trupă” 8.
La 1 octombrie 1934, preotul căpitan Gheorghe Ureche a fost transferat la
Regimentul 11 Infanterie, în garnizoana Galați, prin Ordinul General nr.
44/1934, înlocuindu-l pe preotul căpitan Gheorghe Mărcian. „Având o solidă
Ibidem, f. 13.
Ibidem, f. 14.
8
Ibidem, f. 15.
6
7

https://biblioteca-digitala.ro

pregătire și o cultură apreciabilă, conferințele sale au fost interesante,
instructive și folositoare ascultătorilor” – aprecia comandantul regimentului. Au
fost remarcate prelegerile moral-religioase, care au abordat următoarele teme:
„Despre credința în Dumnezeu și Nașterea Domnului”, „Scopul vieții noastre
pământești”, „Biserica întrecutul neamului” și „Începuturile credinței. Diferite
credințe religioase. Întemeierea credinței creștine”.
Prezent la capela garnizoanei, a asigurat asistența religioasă pentru trupă
și parte din ofițeri. „Personal m-am convins că preotul căpitan Ureche
Gheorghe este un păstor sufletesc înzestrat cu multă dragoste față de ostași, este
cinstit și vrednic patriot pe care l-am stimat și apreciat îndeosebi. M-am
despărțit cu multă părere de rău de dânsul; fire comunicativă, sinceră și
atașabilă […] În concluzie, preotul căpitan Ureche Gh. este un element
destoinic, corect și apreciez că este animat de sentimente curate, naționale,
precum și de o dragoste cinstită față de oștire” – nota comandantul
Regimentului 11 Infanterie „Siret”, colonelul Al. Constantinescu 9.
La rubrica „Notele șefilor ierarhici superiori”, comandantul garnizoanei
Galați, generalul Ganea, consemna între altele: „am urmărit personal tot
programul său de activitate; am inspectat și biserica garnizoanei și am găsit
rânduială. Fire blajină de moldovean, care mi-a făcut o bună impresie și s-a
atașat mult de corpul ofițeresc. Am regretat mutarea sa […] Este un bun
confesor militar și cu multă practică” 10.
Funcția de confesor al garnizoanei Galați a fost îndeplinită până la 20
martie 1935, când a cerut transferul în garnizoana Chișinău, din cauza
îmbolnăvirii grave a unuia dintre copii. A fost numit la Regimentul 25 Artilerie.
„Abia intrat în regiment a ținut soldaților și ofițerilor, de Sărbătoarea
Floriilor, o admirabilă predică, dovedind chiar de la început că este un eminent
predicator” – a consemnat colonelul Gheorghiu, comandantul Regimentului 25
Artilerie.
Preotul căpitan a reușit să strângă banii necesari reparării complete a
capelei militare din Buiucani și a preluat „conducerea școlilor de carte a
recruților analfabeți și neștiutori de limba română”, dând „un concurs
neprecupețit și în această direcție” 11.
„Foaia calificativă” pentru anul 1936 a fost întocmită tot de colonelul
Gheorghiu: „Sănătos și rezistent. Aspect fizic plăcut. Ținută foarte îngrijită. Se
prezintă foarte bine în fața trupei. Cu foarte bune aptitudini de confesor și
misionar. Conferințele și predicile sale sunt totdeauna bine alese, expuse cu
metodă, îngrijire și într-un limbaj frumos apropiat auditoriului. Caută să se
Ibidem, f. 16.
Ibidem.
11
Ibidem.
9

10
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apropie de sufletul soldaților prin sfaturi și vorbe bune. Își îndeplinește funcția
de preot și confesor cu foarte multă conștiinciozitate, zel, competență, dragoste
și devotament. Este un păstor sufletesc înzestrat cu o caldă dragoste față de
ostași și, totodată, este un entuziast și vrednic patriot. I-am încredințat și
conducerea Școlilor de carte și limba română. Și această îndatorire și-a
îndeplinit-o cu zelul, devotamentul și competența care îl caracterizează. […]
Duce o viață socială, demnă, putând servi ca model oricărei familii. Licențiat al
Facultății Juridice din Iași, are o frumoasă cultură generală. Este un foarte bun
preot militar, cult, frumos educat, de nădejde, necesar instituției. Având
vechimea cerută de lege, îl propun: «Merită a înainta la alegere»” 12.
La rubrica „Notele șefilor ierarhici superiori”, comandantul Brigăzii 15
Artilerie, generalul Georgescu, a notat: „Preotul căpitan Ureche Gheorghe e
confesorul garnizoanei Buiucani. Face serviciul frumos, are voce, dicție. Știe să
se adreseze soldaților. I-a învățat carte, pe unii i-a învățat să cânte rugăciuni, le-a
ținut predici de le-a mers la suflet. Având o cultură teologic și juridică bună,
suflet și însușiri de caracter, fiind un prea bun camarad, acționând cu rezultate
în domeniul său, îl propun să fie înaintat «Merită a înainta la alegere» preot
maior” 13.
Aprecierea reține și caracterizarea Inspectorului Clerului Militar,
episcopul general de brigadă dr. Ioan Stroia 14: „Preotul căpitan, după cum
reiese din rapoartele trimestriale ale activității sale pastorale, și-a îndeplinit, și
anul acesta, rostul său de confesor de garnizoană, cu pricepere și devotament.
De acord cu elogioasele caracterizări ale comandanților săi imediați, propunem
și noi «Merită a înainta la alegere». Alba Iulia. 24.XI.1936” 15.
În anul 1937, a fost apreciat succesiv de comandanții Regimentului 25
Artilerie: „[…] s-a ocupat îndeaproape de starea spirituală a oamenilor din
regiment, interesându-se ca oamenii să ia parte la slujbele religioase. A ținut
Ibidem, f. 17.
Ibidem.
14
Ioan Stroia (n. 20 ianuarie 1865, Cacova (azi Fântânele), jud. Sibiu – d. 18 aprilie 1937, Alba
Iulia). Studii: Gimnaziul Evangelic German din Sibiu (cl. I-VI), Gimnaziul „Andrei Șaguna”
din Brașov (VII-VIII) – (1879-1887), Institutul Teologic din Sibiu (1887-1890); studii de
Pedagogie, Istorie și Geografie (1890-1893) la Universitățile din Jena și Budapesta (numai un
semestru), cu doctoratul la Jena în decembrie 1893; Curs de Lucru manual pentru școlile
poporale, în Leipzig). Funcționar la Consistoriul din Sibiu (1894), profesor la Institutul
Teologic-Pedagogic din Sibiu (1894-1901); preot și protopop de Săliște (1901-1908) și de
Sibiu (1908-1919); inspector școlar la Săliște (1901-1908) și la Sibiu (1908-1919); inspector
școlar al județului Sibiu (1919-1922), director regional al învățământului în circumscripția Sibiu
(1922-1923), consilier metropolitan în Sibiu (1923-1925). La 20 mai 1925 a fost numit „episcop
al Armatei”, cu re ședința în Alba Iulia, unde a păstorit până la moarte. General de brigadă. A
publicat lucrări teologice, pedagogice și manuale școlare.
15
AMR, fond Memorii bătrâni, d. 7, f. 17.
12
13
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predici pline de învățăminte pentru ostași, dovedind frumoase calități de
conducător de suflete. Este un f. bun preot militar” (1 noiembrie 1936 – 15
februarie 1937); „Confesor al regimentului s-a ocupat îndeaproape de starea
spirituală a oamenilor, căutând a le dezvolta sentimente religioase, atât prin
conferințele ce a ținut în cadrul programului, cât și a predicilor din capelă. Cu
multă dragoste își îndeplinește misiunea de preot și duhovnic sufletesc” (16
februarie – 5 mai 1937); „Preotul cpt. Ureche Gheorghe a continuat a îndeplini
cu aceeași râvnă, devotament și elan îndatoririle sale de părinte sufletesc, de
confesor al ostașilor regimentului. Activitatea sa, împărțită între biserică – mult
l-am văzut oficiind frumos – predicând și în cazarmă – conferințe, sfaturi date
individual celor necăjiți, ajutoare materiale celor în suferință, a fost din toate
punctele de vedere lăudabilă. A îngrijit f. mult de biserică [subliniere în text],
pe care a reparat-o cu sacrificii personale și îndemnând pe credincioși să
contribuie cu obolul lor. Este un eminent preot militar, cu resurse sufletești
nesecate, un naționalist convins, necesar instituției. Bun predicator. […] îl
propun «Merită a înainta la alegere»” (5 mai – 31 octombrie 1937) 16.
La rubrica „Notele șefilor ierarhici superiori” sunt consemnate aprecierile:
- comandantului Brigăzii 15 Artilerie, generalul Georgescu: „De acord cu
[sic!] comandanții de regiment, care s-au succedat la Reg[imentul] 25
A[rtilerie]. Ca [sic!] comandant de garnizoană, am avut să cer părintelui Ureche
să presteze multe servicii religioase. Părintele Ureche, având două licențe, ar fi
suficient să atest pregătirea de cultură generală ce are, dar o fac mărturisind, ca
unul ce l-am ascultat. Vorbește bine și, mai ales, cântă bine, are ceea ce se cere
unui confesor militar. A executat programul ce și-a propus, așezând în sufletele
ostașilor basarabeni credința și binefacerile ei. S-a ocupat de lăcașul de
închinăciune al garnizoanei, să-l refacă și să-l repare. Fiind un confesor militar
foarte bun, având o activitate extra bisericească, manifestată prin grija de
reparare a lăcașului și a manifestărilor în exterior, având însușiri de suflet și
fiind un bun predicator, «Merită a înainta la alegere»” 17.
- comandantului garnizoanei Chișinău, generalul de divizie Nicolae
Ciupercă: „Mențin în întregime aprecierile favorabile și bine-meritate pe care i
le dau șefii ierarhici. Preotul căpitan Ureche este un foarte bun preot militar, din
toate punctele de vedere. Merită a înainta «la alegere»” 18 și ale
- inspectorului Clerului Militar, episcopul general de brigadă dr. Partenie
Ciopron 19: „Bun preot militar. Merită a înainta «la alegere»” 20.
Ibidem, f. 18.
Ibidem.
18
Ibidem.
19
Partenie Ciopron (n. 30 septembrie 1896, Păltiniș, județul Botoșani – d. 28 iulie
1980, Mănăstirea Văratec) a fost un ierarh ortodox român, care a îndeplinit demnitățile de
16
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Episcopul general de brigadă dr. Partenie Ciopron pentru „conduita
ireproșabilă, pentru zelul apostolesc, activitatea desfășurată pentru educația
sufletească a ostașilor” și, nu în ultimul rând, pentru repararea bisericii
Regimentului 7 Vânători, i-a acordat rangul bisericesc de protopop 21.
Numit șeful Serviciului Religios al Corpului 3 Armată, preotul căpitan
Gheorghe Ureche a asigurat asistența duhovnicească în două mari garnizoane –
Chișinău și Buiucani, „desfășurând o activitate pastorală de toată lauda”, așa
cum consemna Episcopul general de brigadă dr. Partenie Ciopron în „Foaia
calificativă” pe anul 1938 22.
Înaintat la gradul de maior la 8 iunie 1940 (Înaltul Decret Regal nr. 1843),
preotul Gheorghe Ureche și-a îndeplinit „îndatoririle sale cu toată
conștiinciozitatea. A fost și pe zonă, în mijlocul ostașilor, iar în timpul retragerii
din Basarabia și în refacere i-a îmbărbătat și însuflețit, ridicându-le moralul.
Devotat misiunii pastorale preoțești; zelos în serviciu; bun și îndatoritor, cu
firea sa blândă reușește să se apropie de sufletul ostașilor” 23.
Comandantul Corpului 3 Armată, generalul Vasile Atanasiu 24, își exprima
acordul cu aprecierile mai sus menționate ale Episcopului general de brigadă dr.
Partenie Ciopron, remarcând „via activitate duhovnicească, atât prin slujbe
religioase la trupe, cât și prin predicile ce a ținut ostașilor și care sunt atât de
necesare în aceste vremuri, ridicând moralul lor și îmbărbătându-i” („Foaia
calificativă” pentru perioada 1 noiembrie 1939 – 31 octombrie 1940) 25.
Generalul Vasile Atanasiu relata începutul dramaticelor evenimente ale
Războiului Reîntregirii Neamului: „În tot timpul cât am fost cu corpul de
armată pe Prut, după retragerea din Basarabia, preotul maior Ureche a avut o
activitate duhovnicească mai presus de orice laudă, mergând din unitate în
unitate, efectuând servicii religioase și ținând predici deosebit de frumoase cu
caracter bisericesc și patriotic. În timpul războiului, aceeași activitate
bisericească a avut preotul Ureche. Atât în Basarabia, cât și în Transnistria a
deschis bisericile închise de bolșevici și a ținut slujbe religioase și predici și a
botezat sute de copii prin toate satele. A dat asistență bisericească, ori de câte
ori a fost nevoie, celor care și-au dat viața pentru țară și a făcut slujbe bisericești
episcop al Armatei, cu sediul la Alba Iulia (1937-1948) și apoi de episcop al Romanului și
Hușilor (1962-1978).
20
AMR, fond Memorii bătrâni, d. 7, f. 19.
21
Ibidem, f. 20.
22
Ibidem, f. 21.
23
Ibidem.
24
Despre personalitatea generalului Vasile Atanasiu vezi Luminița Giurgiu, Un expert al
Consiliului Superior al Apărării Țării − generalul de armată Vasile Atanasiu, în Profesor
universitar dr. Valentin Ciorbea la 70 de ani − o viață în siajul muzei Clio, București, Editura
Etnologică, 2016, pp. 425-446.
25
AMR, fond Memorii bătrâni, d. 7, f. 22.
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în spitalele de răniți. Preotul maior a dovedit calități excepționale, atât ca
duhovnic bisericesc, cât și ca mare patriot. Foarte bun preot militar” 26.
În „Foaia calificativă” pentru perioada 1 noiembrie 1941 – 31 octombrie
1942 se regăsesc aprecierile:
- Episcopului general dr. Partenie Ciopron, Inspectorul Clerului Militar:
„[…] este unul dintre preoții distinși al Clerului Militar activ. A luat parte activă
pe front ca șef al Serviciului Religios al C[orpului] 3 A[rmată], achitându-se în
chip ireproșabil de toate însărcinările ce i s-au dat. Energic, stăruitor, cu multă
râvnă pentru a satisface toate cerințele sufletești ale ostașilor, în mijlocul cărora
se găsește în permanență. După reîntoarcerea de pe front, s-a străduit și a
reparat bisericile militare din Chișinău. Unele din aceste biserici sunt terminate,
altele în curs de reparație. Conduită ireproșabilă. Bun camarad. Ținută îngrijită.
Are și studii universitare juridice, fiind licențiat și în Drept. Însă s-a făcut
nedreptate acestui distins preot militar, fiind menținut 12 ani în gradul de
căpitan, deși a fost caracterizat numai «la alegere». Abia la 8 iunie 1940, în
urma marilor stăruințe ale subsemnatului, a fost înaintat la gradul de maior
[s.n.]. Sunt de părere să i se aprobe rectificarea vechimii în grad, făcându-se
prin aceasta un act de dreptate față de un preot militar distins” [subliniere în
text] 27 și ale
- generalului Vasile Atanasiu, comandantul Corpului 3 Armată: „[…] și-a
îndeplinit și în acest an serviciul său duhovnicesc mai presus de orice laudă. A
depus o activitate deosebită pentru repararea bisericilor militare din Chișinău și
dotarea lor cu cele necesare săvârșirii serviciului divin. De asemenea, P.C.
protopop Ureche a desfășurat o excepțională activitate la unitățile corpului de
armată, ținând predici înălțătoare, atât cu caracter duhovnicesc, cât și cu
caracter patriotic, foarte necesare și foarte oportune. În preajma plecării
unităților Diviziei 15 pe front, a fost și a ținut cuvântări de îmbărbătare și de
credință în Dumnezeu la toate unitățile. Corpul de armată fiind dislocat apoi la
Tiraspol, P.C. protopop Ureche și-a continuat activitatea sa și la Chișinău și la
unitățile din Transnistria. Caracterizez pe P.C. protopop Ureche – foarte bun
preot militar și un mare patriot” 28.
La 1 aprilie 1942, protopopul maior Gheorghe Ureche informa
Inspectoratul Clerului Militar despre activitatea desfășurată: „În lunile ianuarie
și februarie am stăruit să fiu cât mai aproape de ostași. Vizitând spitalele,
închisoarea, toate regimentele, jandarmii, Inspectoratul Jandarmeriei, peste tot
unde se găseau ostași.

Ibidem, f. 23.
Ibidem, f. 24.
28
Ibidem, f. 25.
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Am căutat să fiu în sălile de masă, la ora când se servea masa trupei,
binecuvântând mâncarea.
În intervalul primelor două luni, la unitățile unde s-a ivit posibilitatea de a
oficia o slujbă, am săvârșit sfințirea apei și am sfințit localurile ocupate de
ostași, toate lăsate în stare de părăsire de hoardele bolșevice, ținând și câte o
conferință religioaso-morală.
După primirea calendarelor, trimise de Sfânta Episcopie, am frecventat
absolut toate unitățile și serviciile și am împărțit calendarele. Cu această ocazie,
am auzit din partea comandanților, ofițerilor și chiar ostașilor vii mulțumiri
aduse I.P.S. Episcopului Ciopron al Armatei pentru grija părintească și darul
trimis.
La sfârșitul lunii februarie 1942, am căutat să fac tot posibilul ca să aduc
biserica garnizoanei, fostă a Liceului Militar, în stare de funcțiune, având în
vedere Postul Mare.
Tot la sfârșitul lunii februarie 1942, la Spitalul Militar al Corpului 3
Armată și Spitalul Militar de Ochi, am mărturisit și împărtășit toți ostașii
bolnavi, în număr de aproximativ 800 de oameni.
Idem, am mărturisit și împărtășit prizonierii ruși, aflați în apropierea
spitalului.
Am oficiat multe înmormântări a ostașilor decedați în Spitalul Militar al
Corpului 3 Armată.
La începutul lunii martie 1942, am inaugurat Biserica Militară. După
inaugurare, treptat, am mărturisit și, oficiind Sf. Liturghie, am împărtășit toți
ofițerii, subofițerii și trupa de la toate unitățile și serviciile din garnizoană, astfel
pregătind toată lumea militară cu vrednicie a întâmpina ziua Învierii
Mântuitorului” 29.
Distinsul preot, la 1 noiembrie același an, informa: „[…] În Duminici și
sărbători am oficiat Sfânta Liturghie la Capela Militară din curtea Regimentului
10 Vânători Chișinău, la care au participat ostașii din diferite unități din
garnizoană.
Am vizitat garnizoanele Odessa, Tiraspol și Tighina, făcând inspecție la
toți confesorii activi și mobilizați din garnizoane și spitale. Peste tot am dat
sfaturi și îndrumări confesorilor, în special celor tineri.
Vizitând răniții prin diferite spitale, aducându-le binecuvântarea în
numele I.P.S.S. Episcopului Armatei Partenie Ciopron; am împărțit cărți de
rugăciuni. Bucuria și mulțumirea ostașilor răniți – după cum am observat – a
fost mare.

29

Idem, fond Inspectoratul Clerului Militar, d. 293, f. 131.
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Am văzut și auzit cum mulți din ostași – cu lacrimi în ochi – mulțumeau
că în fruntea Clerului Militar este I.P.S.S. Partenie, care nu-i uită nici prin
spitale și care îi mângâie și încurajează cu binecuvântarea lui.
La Odessa, am vizitat Cimitirul Eroilor din Parcul Sevcenco de pe malul
Mării Negre, unde sunt înmormântați eroii căzuți victime uneltirilor bolșevice.
La mormintele acestor eroi, am săvârșit un parastas asupra unui voluntar, fiind
rugat de rudele acestuia.
În garnizoana Tiraspol, am oficiat slujbe și am ținut conferințe la unitățile
pendinte de C[orpul] 3 A[rmată] și anume: Plutonul C[orpului] 3 A[rmată],
Bat[alionul] de Transmisiuni și Comp[ania] 53 Jandarmi.
În orașul Tighina, am vizitat Biserica Militară, care se află lângă gară și
am constatat ca este o biserică foarte bună, mare și dotată cu multe odoare și
obiecte, care chiar prisosesc. Are nevoie de mici reparații, în special acoperișul.
Mulțumită bunăvoinței și sârguinței domnului comandant al C[orpului] 3
A[rmată], s-a alocat suma de 211.000 lei pentru reparațiile necesare.
În timpul inspecțiilor făcute la diferite unități, stând de vorbă, în diferite
împrejurări, cu ostașii, am constat că credința, spiritul de jertfă și abnegația sunt
treze în sufletul ostașilor noștri și că bazați pe asemenea virtuți vom putea duce,
până la victoria finală, Războiul Cruciadei.
În ceea ce privește activitatea desfășurată de confesorii militari – în urma
inspecțiilor făcute – am constatat că atât confesorii activi, cât și cei mobilizați,
depun toată râvna atât în slujba Patriei, cât și în slujba Sfintelor Altare, atrăgând
asupră-le cuvinte de laudă din partea comandanților de unități, iar cei de la
spitale de la șefii de spitale” 30.
În „Foaia calificativă” pentru perioada 1 noiembrie 1941 – 31 octombrie
1942 se regăsesc aprecierile comandanților succesivi ai Corpului 3 Armată:
- generalul Vasile Atanasiu: „[…] a continuat aceeași activitate
duhovnicească ca și în trecut. Neobosit în munca sa, a activat, atât în
Transnistria, cât și la Chișinău, pentru întărirea credinței, cât și pentru
menținerea unui moral ridicat ostașilor, în mijlocul cărora se află mereu. Preotul
Ureche, care este basarabean, se evidențiază în mod deosebit pentru
patriotismul său, care se degajează din toate cuvântările și predicile, pe care le
ține ostașilor. Aceeași activitate a avut-o și în timpul operațiunilor corpului de
armată, fiind întotdeauna în mijlocul ostașilor, pe care îi însuflețește și îi
îmbărbătează. Preotul Ureche este un excelent preot militar și un mare luptător
pentru țara noastră și al realizării idealului nostru național” (1 noiembrie 1942 –
1 aprilie 1943) și ale
- generalului M.C. Popescu: „[…] Cu aceeași însuflețire și putere de
muncă, pentru întărirea credinței ostașilor și recruților din garnizoană și pentru
30

Ibidem, f. 1075-1076.
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refacerea sfintelor lăcașuri de la Regimentelor 25 Artilerie și 10 Vânători și de
la Liceul Militar. Este un distins preot militar, strâns legat sufletește de armată
și de interesele ei” (1 aprilie – 31 octombrie 1943) 31.
În perioada 1 noiembrie 1943 – 15 martie 1944, protopopul maior
Gheorghe Ureche a îndeplinit funcția de preot militar al Corpului 3 Teritorial.
Comandantul acestuia, generalul Fălfărescu considera că „este inteligent,
judecata clară și își îndeplinește serviciul cu multă credință, cu multă evlavie și
desfășoară o energie, care îi face laudă”. Remarca: „a făcut serviciu pe rând, în
toate zilele de sărbătoare, pe rând la biserica R[egimentului] 23 A[rtilerie], la
biserica R[egimentului] 10 V[ânători] sau la a cea a Liceului Militar.
Cuvântările sale către ostași, scurte, clare și pe înțelesul tuturor, erau bine-venite
prin timpurile grele prin care am trecut. A activat foarte mult pentru refacerea
bisericii R[egimentului] 23 Art[ilerie], care fusese distrusă de sovietici în anii
1940-1941. Începuse o activitate de identificare a morților militari pe teritoriul
Basarabiei, pentru a fi apoi adunați în cimitire comune, operă care a rămas în
studiu din cauza evacuării Basarabiei. Îl caracterizez: «Foarte bun preot
militar». Îl propun: «Merită a înainta la alegere»” 32.
Protopopul maior Ureche a fost internat în spital în lunile iunie și iulie
1944.
Următorul comandant al marii unități, generalul Georgescu, a consemnat
la rândul său, în cuvinte emoționante: „Personal cunosc pe acest distins român
basarabean de peste 20 de ani, deci îl pot nota cu toate posibilitățile pe care le
are un om spre a cunoaște pe altul. Recapitulez ceea ce scrie în întreg memoriul
și care corespunde perfect și cu activitatea din ultimul an. Sănătos, cu prestanță,
cu o cultură profundă, un adânc cunoscător al sufletului omenesc și al tainițelor
lui. Un iubitor de neam, în sensul cel mai cald al acestei expresii. A activat
oriunde, oricând, căutând să îndulcească durerile, să atenueze greutățile, să dea
puteri și credință nestrămutată în Dumnezeu și destinele neamului. Știu că a fost
adesea la trupele din linia I, unde, cu o voință de apostol caută să dea și să
răspândească peste tot și tuturor binecuvântarea în numele lui Dumnezeu și
credința în puterea Lui. În concluzie, este un distins preot militar și un entuziast
naționalist. Mă unesc în totul cu părerea I.P.S.S. Episcop al Armatei să i se dea
din plin răsplata pentru activitatea sa. Propun, îndeplinind toate condițiile, să fie
avansat la gradul de locotenent-colonel «La alegere»” 33.
Pentru activitatea desfășurată pe front i s-a conferit Ordinul „Steaua
României” cu spade în grad de Cavaler.

Idem, fond Memorii bătrâni, d. 7, f. 26.
Ibidem.
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La revenirea în țară, la 22 noiembrie 1944, protopopul maior Gheorghe
Ureche a fost numit confesor al garnizoanei Râmnicu Vâlcea, activând cu
precădere în Spitalele de Zonă Interioară 351 și 539.
Comandantul Cercului Teritorial și al garnizoanei Vâlcea, colonelul Sava
Teodorescu aprecia că a fost „secondat cu mult suflet și prin mari eforturi la
strângerea sumei de 1.780.000 lei și a 50 perechi de bocanci, care s-au distribuit
familiilor sărmane ale luptătorilor de pe front. Este un bun român, care a fost
mult încercat în acest război, având în vedere și vârsta Sfinției Sale” 34.
A fost avansat la gradul de preot locotenent-colonel în baza Înaltului
Decret Regal nr. 197, de la 23 ianuarie 1946 cu rectificarea vechimii de la 16
decembrie 1943.
La 29 august 1945, a fost numit șef al Serviciului Religios al Diviziei 2
Infanterie, cu garnizoana la Craiova. Și în această calitate „a desfășurat o
activitate intensă, prin slujbe religioase și cuvântări. A menținut moralul și a
dezvoltat spiritul de disciplină și educație religioasă. Preot militar foarte necesar
instituției” 35, consemna generalul Bădescu 36.
În baza Înaltului Decret nr. 2498 din 9 august 1946 „a fost trecut din
oficiu în cadru disponibil” 37, în evidența Cercului Teritorial Dolj.

Ibidem, f. 29.
Ibidem, f. 30.
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Ibidem, f. 32.
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Ibidem, f. 33.
34
35

https://biblioteca-digitala.ro

Documente privind ocuparea școlilor din județul Bacău de către
trupele române și germane (1940-1944)
Roxana-Emanuela ANUȚEI
Documents Regarding the Occupation of Schools in Bacău County
by Romanian and German Troops (1940-1944)
Abstract
Educational activity in Bacău county was severely affected during the Second
World War, one of the factors being the lack of space in schools, the situation
determined by the accommodation of military units in their locations. At the base of
this article was the research of documents from the archival fund The School
Inspectorate of Bacau county.
Keywords: Second World War, Bacău county, school.

Activitatea de învățământ din județul Bacău a fost grav afectată în
perioada celui de-al Doilea Război Mondial, unul din factori fiind lipsa
spațiului în școli, situație determinată de cazarea unităților militare în localurile
acestora.
La baza acestui articol a stat cercetarea documentelor din fondul arhivistic
Inspectoratul Școlar al județului Bacău. Începând cu anul 1940, prin ordinul
Inspectoratului Școlar, școlile din județul Bacău au trimis adrese privind situația
localurilor ocupate de armată. Pe parcursul lucrării, vom analiza aspecte privind
ocuparea localurilor de școală până la evenimentele din 23 august 1944.
Ocuparea școlilor de către armată s-a făcut în baza reglementărilor militare în
vigoare. În acest sens, Decretul-Lege asupra rechizițiilor nr. 583, publicat în
Monitorul Oficial nr. 48 din 27 februarie 1940 stabilea, la articolul 1, că „în caz
de concentrări, manevre, călătorii de instrucție, mobilizare parțială sau generală,
precum și în orice alte împrejurări în care pregătirea armatei, interesele generale
ale apărării naționale ori ale liniștii și siguranței statului reclamă, se pot face
rechiziții de orice natură și sub orice formă. În asemenea cazuri, Ministerul
Apărării Naționale, Ministerul Aerului și Marinei, Ministerul Înzestrării
Armatei, precum și celelalte departamente care contribuie la apărarea națională
au dreptul de a cere rechiziții de la persoane, instituții și întreprinderi.
Rechizițiile au drept scop satisfacerea trebuințelor în subzistențe, furaje,
combustibil, materiale de orice natură, mâna de lucru și cartiruire, ale forțelor
armatei, ale personalului civil ce le însoțesc, prizonierilor de război,
funcționarilor statului, sinistraților, refugiaților și punerea la adăpost a
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populației atinsă de consecințele războiului. Imobilele nu se pot rechiziționa
decât în folosință”.
În ceea ce privește cartiruirea trupelor, Decretul-Lege stabilește la art. 8:
„cartiruirea trupelor, a autorităților civile evacuate, a populației refugiate,
precum și adăpostirea materialelor de tot felul nu dă dreptul la plata vreunei
chirii în caz de mobilizare, pe timpul concentrărilor impuse de apărarea
frontierelor sau de siguranța internă a statului, oricare ar fi durata lor. În toate
celelalte cazuri, cartiruirea dă dreptul la plata unei chirii stabilită în condițiile
prezentei legi, numai după 30 de zile de folosință. Cartiruirea implică luminatul
și încălzitul, dacă proprietarul dispune de mijloacele necesare”.
În legătură cu intrarea României în război, Ordinul 241941/1941, al
Inspectoratului Școlar General Galați preciza: „ne găsim în stare de război cu
Rusia, inamicul roșu de astăzi și de totdeauna al țării noastre și al Europei. Este
războiul sfânt de reclădire a hotarului și de eliberare a bisericii strămoșești.
Durerea despărțirii de peste Prut și umilința înfrângerii mândriei noastre
naționale ce am trăit acum un an cu ocazia cedării Basarabiei, au fost răni ce nu
puteau fi vindecate altcum decât pe calea armelor. Țara a înțeles în suferința ei
că nu-și poate recăpăta drepturile și liniștea fără vărsare de sânge și de aceea
strâns unită în jurul scumpului ei conducător a răspuns cu nesfârșitul entuziasm
de la 22 iunie istoricei hotărâri de a ne arunca fără ezitare alături de puternica
armată germană în luptă” 1.
Ocuparea instituțiilor de învățământ din județul Bacău de către trupele
armatei germane s-a făcut începând cu anul 1940, prin ordin, cu aprobarea
Marelui Stat Major. Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 259462/1940
explica: „în baza legăturilor strânse de prietenie și alianță pe care statul român
le întreține cu Germania, Marele Reich a trimis în țara noastră o misiune
militară specială, care are rolul de a colabora cu armata română în scopul unei
cât mai bune pregătiri a oștirii noastre. E bine să se știe de toată lumea și deci și
de elevii școlii noastre de toate gradele că trupele germane de instrucție aflate la
noi trebuie tratate cu cea mai binevoitoare ospitalitate și prietenie. Orice
manifestări ostile sau răuvoitoare nu pot fi decât acte necontrolate și profund
regretabile. Orice bunuri aparținând trupelor germane ca: fire telefonice,
vehicule sau orice instalații ori materiale trebuie să fie deci tratate ca aparținând
statului nostru. În consecință, vă rugăm să lămuriți pe elevii școlii asupra
rostului misiunii germane, în așa fel încât, la rându-le să poată lămuri și ei pe
alții și să aibă o atitudine cu totul corectă față de armata germană” 2.
Ședința Inspectoratului Școlar al județului Bacău, din 22 august 1940, a
tratat subiectul prezenței unităților militare în localurile de școală și s-a decis că
1
2

Arhivele Naționale Bacău, fond Inspectoratul Școlar al județului Bacău, d. 8/1941, f. 41.
Ibidem, f. 3.
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unitățile militare instalate în școlile din Bacău să rămână acolo unde sunt
instalate, nestingherind prea mult mersul școlilor 3.
Totuși, realitatea a fost alta, în sensul că prezența trupelor militare a
îngreunat procesul de educație. Astfel, printr-o adresă către Inspectorul Școlar
al județului Bacău din 28 octombrie 1940, Școala Primară de Fete Nr. 4 Bacău
aduce la cunoștință că localul său este ocupat de Spitalul Corpului III Armată
Cluj. Școala s-a mutat de la etaj la parter și a ocupat și sala Grădiniței de Copii,
deoarece directorul Școlii Primare de Băieți Nr. 4 Bacău a spus că nu cedează
etajul din corpul școlii sale pentru găzduirea Școlii de Fete. În continuare,
doamna director a Școlii de Fete Nr. 4 propune ca pentru bunul mers al
procesului de educație, Școala de Fete să rămână în localul ei la parter și în sala
Grădiniței de Copii, iar spitalul în cealaltă parte a clădirii. Grădina de Copii
urma a fi evacuată din școală, cursurile suspendându-se până la găsirea unui
nou spațiu 4.
O altă situație avem la Școala Primară de Fete Nr. 1 Bacău, unde, în ziua
de 12 noiembrie 1940, un domn maior de la garnizoană, împreună cu armata
germană, au ocupat 3 săli de clasă de la această școală, unde funcționau și 4
posturi de la Școala Primară de Băieți Nr. 2, așa că ambele localuri de școală
fiind ocupate, directorul Școlii Primare de Băieți Nr. 2 Bacău aduce la
cunoștință inspectorului că până la găsirea a două săli de clasă, cursurile
claselor II-V de la această școală rămân închise.
De asemenea, din discuțiile purtate cu directoarea Școlii Primare de Fete
Nr. 1 Bacău, directorul Școlii Primare de Băieți Nr. 2 Bacău a aflat că ocuparea
acestor două școli a fost făcută cu aprobarea inspectorului și, la venirea
ofițerului de la garnizoană cu camioanele de soldați germani, a trebuit să
părăsească școala împreună cu colegii și copiii. Ca rezoluție la această adresă,
Inspectorul Școlar al județului Bacău a spus că se va căuta un local în care să fie
posibilă încartiruirea germanilor, iar în caz că nu se găsește, elevii se vor
împărți la școlile vecine și învățătorii vor preda cu rândul 5.
Școala Primară de Băieți Nr. 5 Bacău a fost, de la 15 octombrie 1940,
ocupată în parte de Comandamentul IV teritorial, funcționând normal numai în
două săli de clasă și cancelaria, cursuri dimineața și după amiaza alternativ 6.
În conformitate cu ordinul Armatei a III-a s-a dispus evacuarea și punerea
la dispoziția armatei germane o parte din localul Școlii Primare de Fete Nr. 2
Bacău și anume: de la intrarea principală, cele două camere din dreapta.
Predarea și primirea s-a făcut cu proces-verbal în ziua de 19 mai 1941 7.
Idem, d. 31/1940, f. 48.
Ibidem, f. 1-2.
5
Ibidem, f. 18.
6
Idem, d. 7/1941, f. 3.
7
Ibidem, f. 9.
3
4
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În data de 16 mai 1941, la ora 10.30, lt. col. Haberman, din Garnizoana
Bacău, s-a prezentat la Școala Primară de Fete Nr. 5 din Bacău și a cerut să se
pună imediat localul la dispoziția trupelor germane, ce evacuează localul Școlii
Normale de Fete. Inspectorul școlar județean, Ioan Tudorache, a luat măsuri ca
școala să continue activitatea, ținând cursurile în aer liber și în localul Școlii
Primare de Băieți Nr. 5 Bacău 8.
Nemulțumire privind ocuparea școlii de către trupele germane reiese din
adresa directorului Școlii Primare de Băieți Nr. 4 Bacău, din aprilie 1941, prin
care i se comunică prefectului județului Bacău că la această școală, unde este
cartiruit spitalul german, se arborează zilnic drapelul german: „cu toată stima ce
avem față de poporul german și Marele Reich, localul școlii fiind proprietatea
românească, pe pământ românesc, spitalul fiind găzduit aici provizoriu, vă rog
să binevoiți a vedea dacă actul arătat mai sus nu lezează sentimentele noastre
naționale și drepturile de suzeranitate și în caz afirmativ a dispune cele legale”.
I s-a răspuns că va rămâne această situație până la noi dispoziții 9.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, unele localuri de școală au
fost folosite și ca spitale. Astfel, având în vedere Hotărârea Ministerului
Apărării Naționale (Marele Stat Major) referitoare la înființarea spitalelor în
localurile școlare pentru caz de mobilizare sub auspiciile Societății Naționale de
Cruce Roșie a României, Ministerul Instrucțiunii, Direcția Mobilizării, prin
decizia nr. 21000, se organizează 21 de spitale.
De la data de 3 iunie 1941, în Școala Normală de Fete Bacău s-a instalat
Spitalul Crucii Roșii nr. 126 Z.I., la care vor contribui toate școlile secundare,
primare, de stat, particulare, confesionale din județele Bacău, Tutova, Tecuci și
Putna. Toate comitetele școlare, unde se organizează spitale în școli, vor
contribui cu o sumă de minim 2% și maxim 5% din bugetele respective. Toți
elevii de grad primar vor contribui, cu 1-3 lei pe lună, pentru organizarea
spitalului. Direcțiunile școlilor de curs primar urmau să depună sumele rezultate
din cotizațiile elevilor la Inspectoratul Școlar Județean, care urmau a le contabiliza
într-un registru aparte sau la un capitol special, apoi le vărsa, global, spitalului
școală respectiv. Direcțiile școlilor puteau primi donații în bani și ofrande în natură,
destinate spitalului pe lângă care erau afiliate. Se apela și la corpul didactic de toate
gradele să contribuie, cu bani sau în natură, la organizarea spitalului10.
Armata a ocupat localuri și în alte școli din județul Bacău. Astfel, Școala
Primară de Băieți Nr. 2 „C. Negri” Târgu Ocna a fost ocupată de la 1 iulie 1940
de Cercul de Recrutare Soroca și Detașamentul 15 Săpători 11.
Ibidem, f. 23.
Idem, fond Prefectura județului Bacău, d. 60/1941, f. 7
10
Ibidem, f. 30.
11
Idem, fond Inspectoratul Școlar al județului Bacău, d. 31/1940, f. 49.
8
9
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În ziua de 26 august 1940, localul Școlii Primare de Fete Nr. 1 Târgu
Ocna a fost lăsat liber de către Comenduirea Pieței Bălți. În aceeași zi însă,
comandantul garnizoanei Târgu Ocna a stabilit ca într-o sală de la Școala
Primară de Fete Nr. 1 să se instaleze cancelaria Spitalului Militar Bălți. Acest
spital a fost, până în acel moment, în localul Gimnaziului Oituz din Târgu Ocna
și, apropriindu-se deschiderea cursurilor, a fost evacuat din acest local pentru a
se face reparațiile necesare 12. De asemenea, Școala Primară Racova aduce la
cunoștință că în ziua de 27 ianuarie 1941 au fost rechiziționate, pentru interesele
armatei, două din sălile de clasă închiriate de Primărie 13. Într-o adresă a
Armatei a IV, Stat Major, Secția a 3-a către Inspectoratul Școlar Bacău se
solicită să se pună la dispoziția trupelor germane clădirea uneia dintre școlile din
comuna Răcăciuni, învățământul urmând a se face prin rotație la celelalte școli14.
În fondul Inspectoratul Școlar al județului Bacău sunt materiale
documentare bogate și interesante privind ocuparea școlilor, dar și distrugerile
provocate de armata germană în retragere de pe frontul de est, din anul 1944.
Astfel, potrivit Ordinului nr. 98335/1944 al Ministerului Culturii
Naționale și al Cultelor, Direcția Învățământului Secundar, în urma acordului
intervenit între Minister și Marele Stat Major pentru asigurarea funcționării
școlilor pentru anul școlar 1944-1945, localurile școlare puteau fi folosite de
nevoile armatei în proporție de 50%, restul fiind lăsate la dispoziția
învățământului 15.
În localitățile cu un singur local de școală de grad secundar sau primar,
Marele Stat Major a dat ordin la cei care ocupă acum aceste localuri, să-și facă
barăci sau bordeie și să lase liber localul de școală la dispoziția învățământului.
Localurile ocupate de spitale au rămas ocupate mai departe, dar au intrat
în lotul de 50% din numărul de școli din localitate, rămase la dispoziția Marelui
Stat Major 16 .
Tabel cuprinzând localurilor de școli primare și secundare
rămase pentru nevoile armatei 17
Localitatea
Bacău
Bacău
Bacău

Denumirea școlii
Liceul Teoretic de Băieți
Școala Normală Băieți
Liceul Comercial

Ibidem, f. 50.
Idem, d. 7/1941, f. 7.
14
Ibidem, f. 62.
15
Ibidem, f. 225.
16
Ibidem, f. 238.
17
Ibidem, f. 227.
12
13
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Nr. încăperi
30
37
14

Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Târgu Ocna
Târgu Ocna
Târgu Ocna
Răcăciuni
Răcăciuni

Liceul Industrial de Fete Nr. 1
Școala de Menaj Fete
Școala Primară de Băieți Nr. 1
Școala Primară de Băieți Nr. 2
Școala Primară de Fete Nr. 4
Școala Primară de Fete Nr. 5
Școala Primară de Băieți Nr. 6
Grădinița de Copii nr. 3
Școala Primară Nr. 8
Gimnaziul Teoretic Mixt
Școala Primară de Băieți Nr. 1
Școala Primară Nr. 2 de Fete
Gimnaziul Industrial de Băieți
Școala Primară Nr. 2

20
17
10
10
12
12
5
4
3
16
10
3
10
4

Primarul orașului Bacău, Toma Mihăilescu, a trimis o adresă, la 14 august
1944, Ministerului Culturii Naționale și al Cultelor privind pregătirea
localurilor de școli primare în vederea începerii cursurilor în anul școlar 19441945, în care preciza: „Orașul Bacău se găsește într-o zonă de frecvente
incursiuni ale aviației inamice și expusă astfel bombardamentelor aeriene.
Deschiderea cursurilor în această zonă ar fi un pericol permanent pentru copii.
Localurile școlilor primare, care în majoritatea lor au fost ocupate de
diferite formațiuni militare atât române cât și germane, au suferit deteriorări atât
imobiliare cât mai ale la mobilierul școlilor. Sunt unele școli unde mobilierul
trebuie refăcut aproape în întregime. Primăria Bacău nu are posibilități bugetare
a face aceste cheltuieli. Astfel, localurile de școli primare pot fi redate
învățământului după ce vor fi restaurate, fiind necesare fonduri de circa 7
milioane lei. Lucrările nu pot fi făcute prin contribuția populației și a
meseriașilor, deoarece situația nu îngăduie acest lucru. Vă rugăm, domnule
ministru a ne comunica decizia dumneavoastră în această privință” 18.
Începând cu luna ianuarie 1944, Inspectoratul Școlar al județului Bacău
primește adrese de la școlile din județul Bacău privind situația localurilor
ocupate de militari.
Astfel, în ziua de 25 ianuarie 1944, Școala Primară de Băieți Nr. 4 Bacău
se pune la dispoziția unității germane de transmisiuni pentru 20 de zile 19.
Din adresa Școlii Primare de Băieți Nr. 6 Bacău, din 22 ianuarie 1944,
rezultă că localul urma a fi utilizat ca spital-anexă la Spitalul nr. 126 Z.I. pentru
răniții și accidentații civili, în caz de bombardament aerian 20.
18
19

Ibidem, f. 290.
Idem, d. 43/1944, f. 17.
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Într-o altă adresă se comunică faptul că o sală de clasă de la Școala
Primară Mixtă din satul Văsiești, comuna Moinești este pusă la dispoziția
batalionului Fix Vrancea numai duminica și în caz de timp nefavorabil conform
aprobării Inspectoratului din 10 noiembrie 1943 21.
În ziua de 31 ianuarie 1944, una din sălile de clasă de la Școala Primară
Letea Veche a fost rechiziționată de Regimentul 4 Artilerie grea Bacău 22.
Printr-o adresă către Inspectoratul Școlar al județului Bacău, din 29 martie
1944, se comunică faptul că în Școala Primară Mixtă Gârleni și o parte din
locuința directorului au cantonat ostași nemți 23.
În adresa directoarei Grădiniței de copii din comuna Odobești, din 7
aprilie 1944, se precizează: „În seara zilei de 5 spre 6 aprilie a trecut o coloană
germană prin satul Odobești și au forțat ușa de la intrare în școală, stricând
lacătul și au băgat caii în sălile de clasă, folosind tabla pentru a urca caii pe
scară. Totodată au stricat și ars mobilierul compus din 4 băncuțe, catedra nu mai
este, soba de fier au distrus-o complet, burlanele la fel, tablouri de pe pereți,
suportul de la colțul elevilor. Sălile de clasă au aspectul unui grajd de cai plin
cu paie și băligar” 24.
De asemenea, raportul Școlii Buhoci, din 8 mai 1944, prezintă faptul că
soldații din regimentul 235 Infanterie german au cantonat în sat și în școală
între 1 și 8 aprilie 1944, timp în care au distrus și pus pe foc o parte din băncile
școlii, scânduri din gard și registrele școlii, au legat, de pomii din grădină, caii,
care au ros coaja copacilor, provocând mari stricăciuni. La plecarea din sat, au
luat cu ei 15 castroane, 10 cănițe, 15 linguri de metal, 15 furculițe ale cantinei
școlare, precum și rechizite de la cooperativa școlară. Au mai luat și dat la cai
circa 200 kg porumb, proprietatea cantinei școlare 25.
O altă situație avem, din data de 4 mai 1944, de la Școala Primară
Bogdănești, care a fost ocupată de trupe germane și au distrus o bancă 26.
Prin adresa din 9 mai 1944, este prezentată situația școlilor din Târgu
Ocna ocupate de armată: Școala Primară de Băieți Nr. 1, ocupată de Batalionul
Vrancea; Școala Primară de Fete Nr. 1, ocupată de armata germană; Școala
Primară de Băieți Nr. 2, ocupată de armata germană; Școala Primară de Fete
Nr. 2, ocupată de armata germană; Școala Primară Nr. 3, ocupată de armata
germană; Școala Primară Nr. 5 Poeni, ocupată de armata germană 27.
Ibidem, f. 23.
Ibidem, f. 35.
22
Ibidem, f. 55.
23
Ibidem, f. 138
24
Ibidem, f. 148.
25
Ibidem, f. 168.
26
Ibidem, f. 173.
27
Ibidem, f. 174.
20
21
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De la 30 iunie 1944, la Școala Primară de Băieți Nr. 2 „Costache Negri”
Târgu Ocna s-a aflat o unitate germană de aviație. Au spart un geam, au luat
scânduri din atelier, au distrus o parte din gardul din spatele școlii, pe o lungime
de aproape 6 m 28.
Din raportul din 8 mai 1944, către Inspectoratul Școlar al județului Bacău,
reiese că Școala Primară Mixtă Poduri a fost ocupată de trupele germane din
ziua de 6 mai 1944. Cantona 80 de ostași germani din trupele S.S., venite în
localitate din comuna Vărsătura județul Putna 29.
În raportul primit de Inspectorat la 21 mai 1944, se precizează: „în
noaptea de 12 spre 13 mai au intrat în grădina Școlii Primare Târgu Trotuș 30
de cai aparținând unității germane ce cantonează în satul Viișoara păscând
grâul. Caii au fost înlăturați de către directorul școlii, dar din cauza gardului
stricat, aceștia s-au reîntors. A fost sesizat comandamentul german din Viișoara
și șeful de post din Târgu Trotuș” 30.
Totuși, au fost și școli care nu au fost afectate de prezența trupelor
germane, de exemplu la Sărata, unde, din data de 26 martie 1944, localul Școlii
Primare Mixte a fost ocupat de armata germană. Nu a suferit nicio stricăciune.
Cu începere din 8 iunie, prin buna înțelegere cu comandantul german, localul a
fost evacuat de armata germană 31. Nici Școala din Sohodol nu a fost afectată,
iar Școala Primară de Băieți Dărmănești a fost ocupată de două spitale germane,
din 12 iunie 1944 fiind instalat al treilea spital german. Stricăciunile au fost
neînsemnate 32. De asemenea, școlile din satele Lăloaia, Șupan, Preluci și
Goioasa nu au suferit stricăciuni.
Școala Primară Călugăra și clădirea Căminului Cultural au fost ocupate
de la 1 aprilie și până la 25 mai 1944 de trupele germane, iar acestea au stricat o
sobă de teracotă și o parte din gardul școlii.
Comuna Dărmănești a fost și ea afectată în urma războiului. Astfel, din
raportul din 9 iunie 1944, aflăm că „de la 1 aprilie Școala Primară Boiștea a fost
ocupată de trupele germane cu spital, în prezent fiind instalat al treilea spital cu
indicativul T.E.K. nr. 620”. Localul de școală a necesitat reparații la acoperiș,
reparații dușumea, broaștele de la uși și circa 25 de ochiuri de geam sparte de
armată, gard distrus, plafonul dintr-o sală distrus de ploi 33.
Școala Primară din satul Plopu a fost ocupată de trupele germane și a
suferit următoarele pagube: 12 geamuri, plafonul, soba de fier distrusă 34. La
Ibidem, f. 218.
Ibidem, f. 176.
30
Ibidem, f. 177
31
Ibidem, f. 182.
32
Ibidem, f. 192.
33
Ibidem, f. 193.
34
Ibidem, f. 194.
28
29
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Grădinița de Copii Dărmănești, rechiziționată de trupele germane, s-au
înregistrat următoarele pagube: 11 ochiuri de geam sparte și pereții avariați 35.
În comuna Racova, situația a stat în felul următor: în ziua de 7 iunie,
localul Școlii Primare Mixte Racova, împreună cu locuința directorului au fost
ocupate de Compania germană nr. 457 Transporturi. În sălile de clasă au făcut
depozite de materiale, iar într-o parte a grădinii au amenajat adăposturi pentru
mașini. Grădinița Racova a fost ocupată de mașinile unei unități germane, în
parte 36.
O situație pozitivă avem în raportul din 22 iunie 1944 prin care se aduce
la cunoștință că la școlile primare din satele Pârgărești, Pârâul Boghii, Viișoara
și Târgu Trotuș au fost cantonați ostași aparținând unităților germane. La
venirea unității germane ce a cantonat în Pârgărești, comandantul unității s-a
prezentat la directorul școlii solicitând să i se pună la dispoziție Școala din
Pârgărești. Directorul le-a solicitat să repare pereții dărâmați de cutremur și
aceștia s-au conformat 37.
Prin adresa din 21 iulie 1944, se aduce la cunoștință că trupele germane
cantonate în comuna Poduri au părăsit localitatea în ziua de 10 iulie 1944, iar în
urma lor s-au produs următoarele stricăciuni în localul de școală: broasca și
mânerele ușii de la sala de nord; patru ochiuri de sticlă la antreu; pereții sparți
de cuie la ambele săli de clasă 38.
La școala din satul Berbinceni, comuna Secuieni situația era următoarea:
starea localului și a mobilierului era aproape bună de pe urma ocupării de către
armata germană, câteva geamuri sparte. A fost distrus acoperișul în ambele săli
de clasă, copiii fiind nevoiți să scoată apa și molozul cu lighene și ciubere.
Primăria nu a putut să repare școala deoarece nu a dispus de fonduri și s-a
intervenit la Prefectură 39.
Concluzionând, situația școlilor din județul Bacău la data de 14 august
1944 arăta așa: școli ocupate de armată – 91, libere – 254. În cazul grădinițelor
de copii, din numărul total de 50 de grădinițe, 11 erau ocupate de trupe 40.

Ibidem, f. 197.
Ibidem, f. 198, 200.
37
Ibidem, f. 214.
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Ibidem, f. 247.
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Ibidem, f. 256.
40
Idem, d. 60/1944, f. 31.
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Drama Cercului de recrutare Cernăuți
în perioada 1940-1944
Doina ANGHEL
Drama of the Cernăuți Recruitment Circle in the period 1940-1944
Abstract

Founded on July 10, 1919, the Cernăuți Recruitment Circle, like all
recruitment centers in Bessarabia and Bukovina, went through real dramas
created by the decisions of the Great Powers. Evacuated to Piatra Neamț in
1940, he returned to Cernăuți in 1941. He was transformed into a territorial
circle in 1942, in the autumn of 1944 being dislocated again, in order to reestablish the Satu Mare Territorial Circle. As a result of these moves, each time
made in a hurry, but also of the war conditions, much of the archive created in
the early years was lost. The consequence of this disaster is that that granting
the rights to beneficiaries of remedial acts is often difficult, as the information
cannot be identified in documents.
Keywords: Ribbentrop-Molotov, The World War II, territorial abductions, Cernăuți

Unirea din 1918 a reprezentat începutul unei noi epoci în dezvoltarea
istorică a României. Ca urmare a unirii provinciilor istorice cu patria-mamă, a
mutațiilor survenite în structura economiei naționale și a accelerării procesului
de modernizare și dezvoltare a statului și a instituțiilor sale, societatea
românească a devenit mult mai complexă. Prin urmare, în România a început un
proces dificil de unificare a structurilor administrativ-teritoriale prezente în
provincii. Multe dintre structurile teritoriale apărute după Unire nu s-au păstrat
în timp, fiind afectate de decizii politice interne sau externe. Unificarea
sistemelor teritorial-administrative a fost dificilă din cauza diferențelor majore
care existau între provinciile românești în ceea ce privea legislația, suprafața,
populația, județele din Bucovina fiind de 7 până la 10 ori mai mici decât cele
județele vecine din Basarabia 1.
Constituirea unui organism militar bine dotat și instruit a reprezentat țelul
comun atât al Parlamentului, cât și al partidelor politice și al opiniei publice, în
general. În primii ani postbelici s-au luat măsuri pentru redimensionarea forțelor

Dănuț Radu Săgeată, Modele de regionare politico-administrativă, Editura Top Form,
București, 2004, p. 66.
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militare la scara țării întregite, trecerea lor de la starea de război la cea de pace
și aplicarea învățămintelor reieșite din Primul Război Mondial.
În luna iunie 1919, a fost creat Consiliul Superior al Armatei. Format din
experți și teoreticieni militari, având sarcina de a identifica mijloacele de
modernizare a armatei, acesta era „organul permanent pentru organizarea,
pregătirea de război și conducerea operativă a armatei” 2.
Tot atunci s-au înființat trei inspectorate de armată: la București
(cuprindea circumscripțiile teritoriale ale corpurilor 1, 2 și 5 armată), la Iași
(pentru corpurile 3 și 4) și Sibiu (pentru corpurile 6 și 7) 3.
În baza ordinului Ministerului de Război nr. 9901, la 10 iulie 1919 se
înființa Cercul de recrutare Cernăuți, care a funcționat în cazarma și sub
comanda Regimentului 113 infanterie 4.
La înființare avea următoare organizare:
- Comanda cercului;
- Biroul de recrutare și mobilizare;
- Biroul de rechiziții.
Zona de acțiune a Cercului de recrutare Cernăuți cuprindea teritoriul
județelor Zastavna, Cernăuți, Siret, Suceava, Gura Humorului și orașul
Cernăuți. Pentru a cunoaște și clarifica situația militară a populației, Cercului de
recrutare Cernăuți îi veneau în sprijin șase subcentre, organizate în orașele de
reședință ale județelor 5.
Şefii celor 6 subcentre aveau ca atribuțiuni: stabilirea și clarificarea
situației militare a tuturor bărbaților, pe contingente; controlul permanent al
lucrărilor de mobilizare pentru a cunoaște situația militară a rezerviștilor;
controlul lucrărilor de rechiziții; întocmirea statisticilor economice a terenurilor
însămânțate, a grădinilor de zarzavat și mersul comercial al târgurilor; ținerea
evidenței lucrărilor de artă din zona subcentrului pentru paza acestora 6.
La un an de la înființare, la 14 octombrie 1920 a fost organizat biroul
pensii, iar începând cu 1 iulie 1921 au fost trecute sub administrarea cercului,
prin ordinul ministrului de Război nr. 323/1921, oficiile invalizilor, orfanilor și
văduvelor de război ale județelor Cernăuți, Zastavna, Cotmani, Vijnița,
Storojineț și Văscăuți 7. În anul 1921, au mai fost înființate două compartimente:
Biroul de urmăriri, înființat în baza ordinului nr. 12058/10.01.2021 al Secției 3
Istoria românilor, vol. VIII, România întregită (1918-1940), coord: Ioan Scurtu, Editura
Enciclopedică, București, 2003, p. 196.
3
Ibidem.
4
Depozitul central de arhivă Pitești (în continuare se va cita Dp.C.A.), fond Marele Stat Major,
Secția I Organizare-Mobilizare, d. 2641, f. 71.
5
Idem, fond Cercul de recrutare Cernăuți, d. 2, f. 15.
6
Idem, d. 3, f. 23.
7
Ibidem, f. 108.
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justiție din Ministerul de Război și Biroul de subzistențe, conform ordinului nr.
318/11 aprilie 1921 al Comandamentului Teritorial al Corpului 4 Armată.
Biroul de subzistențe a fost sub directa conducere a cercului de recrutare și a
preluat atribuțiile Biroului de subzistențe al Regimentului 113 Infanterie, care
funcționa pe lângă fostul Comandament Teritorial al Bucovinei.
Tot în anul 1921, pentru problemele de personal (mutări, detașări, notări
anuale, propuneri de înaintare în grad, decorare), problemele de justiție militară
și de instrucție ale ofițerilor a fost creat Biroul adjutantură, care avea 3 subbirouri: adjutantură, domenii și cazarmament și informați și măsuri excepționale 8.
La 1 mai 1921, organizarea de război a Cercului de Recrutare Cernăuți
era următoarea:
- Comandamentul;
- Biroul recrutare;
- Biroul rechiziții;
- Biroul urmăriri;
- Biroul pensii;
- Biroul adjutantură cu Subcentru oraș Cernăuți, Subcentru județ
Cernăuți, Subcentru județ Zastavna; Subcentru județ Gura
Humorului, Subcentru județ Siret, Subcentru județ Suceava;
- Serviciul casieriei;
- Serviciul îmbrăcămintei;
- Serviciul aprovizionării 9.
La 1 octombrie 1922, în cadrul Biroului rechiziții s-au înființat
subbirourile statistic, mobilizare industrială și subzistențe și au fost organizate
Serviciul cazarmării și Plutonul trupei 10.
Organizarea Cercului de Recrutare Cernăuți s-a extins de la an la an,
astfel că în anul 1927 cercul nu avea efectivul necesar pentru încadrarea tuturor
birourilor și serviciilor. În acel an cercul dispunea de:
- Biroul I adjutantură (Subbiroul adjutantură; Subbiroul contrainformații, morminte eroi; Subbiroul registratură;
- Biroul II mobilizare (Subbiroul pentru ofițeri de rezervă concentrați;
Subbiroul mobilizare industrială, agricolă și autorități civile);
- Biroul III recrutare (Subbiroul recrutare; Subbiroul urmărire);
- Biroul IV rechiziții, comunicații;
- Biroul V pensii;
- Biroul VI administrativ (Contabil în bani; Contabil în materii; Ofițer
cu aprovizionarea; Ofițer cu cazarmarea; Ofițer cu armătura 11.
Idem, d. 4, f. 30.
Idem, d. 2, f. 8.
10
Idem, fond Marele Stat Major, Secția I Organizare-Mobilizare, d. 2641, f. 108.
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Conform ordinului Marelui Stat Major nr. 445/1927 și ca urmare a
împărțirii administrativ-teritoriale din 1928, Cercul de recrutare Cernăuți a rămas
numai cu teritoriul județului Cernăuți, fiind clasat drept cerc de categoria a IIIa 12.
Orientându-și atenția asupra reformării structurilor administrative,
guvernul liberal al lui Iuliu Maniu a promulgat, la 3 august 1929, Legea pentru
organizarea administrațiunii locale, care se dorea un pas important în direcția
democratizării și descentralizării administrației locale. Era menținută împărțirea
administrativă a teritoriului României pe județe subdivizate în plăși și comune
împărțite pe sectoare. Legea din 1929 reînnoia ideea regiunilor istorice,
organizând teritoriul țării în 7 directorate ministeriale, denumite după orașele
alese centre administrative: București (17 județe și 108 plase), Cernăuți
(7 județe și 25 plase), Chișinău (10 județe și 52 plase), Cluj (18 județe și 118
plase), Craiova (6 județe și 37 plase), Iași (9 județe și 40 plase), Timișoara
(5 județe și 49 plase) 13.
Anul 1931 a adus o nouă reorganizare a cercurilor teritoriale, ordinul nr.
3537/1930 al Marelui Stat Major punând cercurile de recrutare în subzistența
corpurilor de trupă, temporar, până în anul 1934, când cercurile au început să
se administreze singure 14, iar Cercul de Recrutare Cernăuți și-a păstrat
organizarea până în anul 1940.
În numai patru luni, la mijlocul anului 1940, toate sacrificiile umane și
materiale ale soldaților români și ale populației civile, din timpul Primului
Război Mondial, toate eforturile și demersurile politice și diplomatice românești
din perioada războiului și din timpul Conferinței de Pace de la Paris, toate
deciziile care se regăseau în sistemul de tratate versaillez au fost anulate,
încălcate cu brutalitate de cele două mari puteri, Germania și U.R.S.S. Cei doi
mari dictatori ai istoriei, nemulțumiți de prevederile păcii mondiale de după
război, animați de dorințe revanșarde, în cazul Germaniei, și de visul de
expansiune teritorială, în cazul U.R.S.S., au ajuns la o nefirească înțelegere de
a-și împărți sferele de influență și dominație asupra Europei și a lumii și de a
restaura o nouă ordine mondială.
Astfel, la 23 august 1939, se semna Pactul Ribbentrop-Molotov. Deși în
aparență era un tratat de neagresiune între Germania și U.R.S.S., acesta
conținea un protocol adițional secret, care prevedea clar acea împărțire în sfere
de dominație între cele două puteri, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Deși,
inițial, una dintre cele trei clauze ale tratatului prevedea anexarea Basarabiei de
Idem, fond Cercul de recrutare Cernăuți, d. 3, f. 87.
Idem, fond Marele Stat Major, Secția I Organizare-Mobilizare, d. 2641, f. 107.
13
Dănuț Radu Săgeată, op. cit., p. 72.
14
Dp.C.A., fond Cercul de recrutare Ciuc, d. 19, f. 28.
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către Stalin, acesta a cerut, ulterior și Bucovina, teritoriu care nu aparținuse
Rusiei. Acest lucru l-a nemulțumit pe Hitler, care nu ea dispus să satisfacă
pretențiile Moscovei și să pericliteze și mai mult relația cu România, având
nevoie de rezervele de petrol și cereale pe care țara noastră le furniza în baza
contractului economic încheiat în 1939. Intransigența lui Hitler pe de o parte și
dorința lui Stalin de a menține alianța cu Germania, pe de altă parte, au salvat
mare parte din Bucovina românească, fiind anexat doar nordul provinciei 15.
În seara zilei de 26 iunie 1940, la ora 22, Molotov l-a convocat pe
ministrul român la Moscova, Gheorghe Davidescu, pentru a-i înmâna prima
notă ultimativă privind cedarea Basarabiei și nordului Bucovinei către
U.R.S.S. 16. Potrivit stenogramei întâlnirii, Gheorghe Davidescu, după ce a
ascultat și a primit textul notei informative, a susținut drepturile românești în
Basarabia și nordul Bucovinei, afirmând că „Basarabia a fost de cinci secole
românească […] Bucovina niciodată nu a aparținut Rusiei” 17. În continuare a
afirmat că ar fi fost în interesul U.R.S.S. ca la granița de Vest să existe „o
Românie puternică, unită în frontierele ei etnice și istorice” 18.
În timpul întrevederii, Molotov i-a precizat plenipotențiarului român
faptul că nordul Bucovinei reprezenta un „mijloc de despăgubire” a pierderii
suferite prin „ocuparea” Basarabiei de către România, iar U.R.S.S. aștepta chiar
a doua zi răspunsul guvernului de la București, care nu putea fi decât
favorabil 19. Specific politicii externe staliniste, prezentarea notei ultimative a
fost făcută sub amenințarea cu recurgerea la forță în cazul neacceptării ei,
formula fiind cuprinsă în prevederea care trimite la situația existentă, marcată
de faptul că „slăbiciunea militară a U.R.S.S. a trecut în domeniul trecutului” 20.
Molotov respinsese orice idee de tergiversare, considerând că nu mai este
nimic de negociat, poate doar în privința evacuării trupelor românești din
Basarabia și nordul Bucovinei, care ar fi trebuit să înceapă chiar a doua zi,
trebuind să fie simultană cu intrarea trupelor sovietice între Nistru și Prut,
asupra acestui fapt, Molotov urmând să se consulte cu liderii armatei sovietice
și, ulterior, să îi comunice răspunsul lui Davidescu 21.

Gheorghe Buzatu, Paradigme ale tragediei Basarabiei, Editura Vicovia, 2013, p. 7-8.
Alesandru Duțu, Maria Ignat, 1940. Drama României. Rapt și umilință, Editura Universal
Dalsi, București, 2000, p. 86-87.
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Vitalie Văratic, Şase zile din istoria Bucovinei. (28 iunie-3 iulie 1940). Invazia și anexarea
Nordului Bucovinei de către U.R.S.S., Institutul Bucovina, Basarabia, Rădăuți, 2001, p. 199200.
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Prin urmare, la 28 iunie 1940, la ora 1.25, Gheorghe Davidescu revenea la
sediul Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. pentru a primi al doilea
ultimatum sovietic, în momentul înmânării, Molotov adăugând că guvernul rus
nu mai admitea amânări, expirând deja toate termenele. Davidescu a transmis la
București nota ultimativă, guvernul român cerându-i printr-o telegramă, să
înștiințeze în cursul zilei, la ora 11.00, partea sovietică, despre acceptul
României de a evacua teritoriul dintre Prut și Nistru, decizie explicată prin
dorința guvernului de la București de a evita „gravele urmări pe care le-ar fi
avut recurgerea la forță și deschiderea ostilităților în această parte a Europei” 22.
Ocuparea Basarabiei și a Nordului Bucovinei s-au produs rapid și
intempestiv, ca o lovitură năucitoare pentru autoritățile române, deși problema
recuperării Basarabiei de către Stalin fusese lansată încă de la 29 martie 1940,
în timpul Sesiunii a VI-a a Sovietului Suprem al U.R.S.S., în urma discursului
tranșant al ministrului sovietic de externe, V. Molotov. Cele două note
ultimative din 26, 28 iunie 1940, de anexare și retragere a autorităților și
armatei române în decurs de 24 ore, au avut un efect devastator asupra clasei
politice și societății românești, în ansamblul ei, ce nu a putut fi contracarat cu
niciun demers pe lângă oficialii germani. Aceștia, fideli înțelegerilor avute cu
sovieticii, au încurajat autoritățile române să cedeze și să se retragă din
teritoriile românești, pentru a preveni un conflict armat, între cele două părți,
care nu le-ar fi fost favorabil.
Prin evacuarea Basarabiei, Regatul român a pierdut un teritoriu de 44.442
km2 și o populație de 3.190.000 de locuitori, iar prin cea a Bucovinei de Nord,
un teritoriu de 6.262 km2 și o populație de 596.000 de locuitori 23. În plus, sub
pretextul unei erori cartografice, guvernul sovietic a ocupat, în mod abuziv, și
ținutul Herța, cu o suprafață de 400 km2 și o populație de aproximativ 50.000 de
locuitori, care aparținea României și care nu fusese menționat nici în pactul
adițional secret, nici în cele două ultimatumuri sovietice din iunie 1940 24.
Evacuarea teritoriilor anexate de U.R.S.S. a avut loc în mai multe etape,
rapiditatea cu care Moscova ceruse să se fie eliberate teritoriile creând
premisele haosului care a urmat.
Pentru evacuarea nordului Bucovinei și a Basarabiei au fost stabilite două
planuri: Planul „Tudor” pentru evacuarea în perioada de tensiune politică și
Planul „Mircea” pentru evacuarea în perioada mobilizării 25.
În dimineața zilei de 28 iunie 1940, la ora 6.45, ofițerul de serviciu al
Cercului de recrutare Cernăuți a primit o notă telefonică, în care se preciza că
Ibidem, p. 220.
Alesandru Duțu, Maria Ignat, op. cit., p. 235.
24
Ibidem.
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din ordinul generalului Constantinescu Cercel, la ora 8 trebuia să înceapă
împachetarea și evacuarea. La ora 8.30 s-a primit ordinul de a fi aplicat Planul
„Tudor”, urmând ca până la ora 18, Cernăuțiul să fie evacuat, atât pe jos, cât și
pe calea ferată, evacuările urmând a fi dirijate spre Bacău și Piatra Neamț. După
primirea acestor ordine a urmat înștiințarea populației civile, care până la ora 10
nu a știut nimic. S-a dispus evacuarea imediată a magaziilor de mobilizare ale
Cercului de recrutare Cernăuți la Cuciurul Mare 26.
Au fost momente de panică și derută generală, în debandada care se
crease, o serie de funcționari (lucrători la telefoane, telegraf, căi ferate),
jandarmi și paznici neprimind dispoziții clare de evacuare. Astfel, s-au produs
dereglări în comunicarea de ordine și planificarea transporturilor de persoane și
materiale, întreruperea legăturilor telefonice, intensificarea și înmulțirea
tâlhăriilor și atacurilor atât asupra militarilor, cât și asupra civililor. Singurii
care au fost anunțai mai târziu despre evacuare au fost paznicii de la căi ferate,
lucru care a fost benefic pentru că astfel s-a putut asigura fluența în deplasarea
trenurilor și au fost împiedicate actele de terorism și sabotajele 27.
Față de timpul scurt de care a dispus Cercul de Recrutare Cernăuți pentru
evacuare, de la ora 8.30 până la 13.30, datorită unei activități intense, s-a reușit,
cu mare greutate, să se salveze cea mai mare parte din arhivă și bunurile
cercului. Ofițerii și subofițerii terminând evacuarea cercului în jurul orei 12,
s-au putut ocupa și de salvarea, în ultima clipă, a familiilor lor și a strictului
necesar din gospodării 28. Odată cu plecarea autorităților, populația românească
a dorit să se refugieze, la rândul ei, la vest de Prut. Lipsa de organizare de la
început, lipsa unor îndrumări precise a creat un spectacol dezolant, în care s-au
consumat adevărate drame umane.
Conform ordinului nr. 1829 din 29 iunie 1940 al Comandamentului 4
Teritorial, Cercul de recrutare Cernăuți a fost evacuat în garnizoana Piatra
Neamț, unde s-a stabilit la 4 iulie 1940, ofițerii și subofițerii, împreună cu
familiile lor fiind încartiruiți în „mod mulțumitor”. Întrucât Cercul de Recrutare
Cernăuți nu avea gestiune, aprovizionarea se făcea prin intermediul Spitalului
Militar de ochi de la Cernăuți, care fusese evacuat la Roznov, ceea ce îngreuna
desfășurarea aprovizionării și a achitării drepturilor bănești 29.
Organizarea Cercului de Recrutare Cernăuți, dislocat la Piatra Neamț, era
la 19 august 1940 următoarea: Comandant, Biroul adjutantură-registratură,
Biroul 1 recrutare; Biroul II mobilizare; Biroul III mobilizarea teritoriului;
Subinspectoratul pregătirii premilitare al municipiului Cernăuți; Plutonul
Ibidem.
Alesandru Duțu, Maria Ignat, op. cit., p. 185.
28
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trupei 30. Prin ordinul nr. 11.308 din 20 august 1940 al Marelui Stat Major,
cercurile de recrutare din teritoriile cedate au fost desființate începând cu 15
septembrie 1940, implicit și Cercul de Recrutare Chișinău, evacuat la Piatra
Neamț. Pentru predarea arhivei cercului, la Cercul de Recrutare Suceava s-a
organizat o permanență, formată din șeful Biroului mobilizare, ajutat de un ofițer.
Această permanență a rămas sub ordinele Cercului de recrutare Suceava 31.
Angajarea armatei române la acțiunile de luptă dincolo de hotarele
naționale, concret peste Nistru a aparținut unilateral generalului (ulterior
mareșal) Ion Antonescu 32. Este pe deplin argumentat faptul că, dacă la
momentul 21 iunie 1941, al intrării țării în război alături de Germania,
împotriva Uniunii Sovietice, generalul s-a bucurat de sprijinul și admirația
aproape a întregului spectru politic și a populației țării, la trecerea de către
armata română a Nistrului, cu același scop declarat al reîntregirii naționale,
adeziunea la decizia sa n-a mai fost maximă. Este știut că cel mai vehement s-au
pronunțat împotriva trimiterii trupelor române dincolo de granițele naționale
șefii partidelor istorice Iuliu Maniu și C.I.C. Brătianu. Printr-o serie de scrisori,
aceștia atrăgeau atenția Mareșalului Ion Antonescu în legătură cu lipsa de temei
și pericolele ce amenință țara ca urmare a angajării dincolo de Nistru.
Misiunea de a elibera partea de nord a Bucovinei și ținutul Herța a revenit
Armatei 3 române, al cărei comandament a primit, în noaptea de 2/3 iulie 1941,
atribuții operative. Subordonându-și trupele din zonă, generalul Petre
Dumitrescu a precizat că misiunea Armatei 3 este eliberarea Cernăuțiului și
ajungerea cât mai repede pe Nistru. În după amiaza zilei de 5 iulie 1941,
primele unități ale armatei române intrau în Chișinău, fiind primite cu
entuziasm de populație 33.
La 7 iulie 1941, conform ordinului nr. 1903/B al Marelui Cartier General,
Cercul de recrutare Cernăuți a fost reînființat, reluându-și reședința la Cernăuți.
Începând cu 12 iulie 1941, organizarea provizorie a cercului era următoarea:
Comandant, Biroul 2 mobilizare; Biroul 3 mobilizare teritoriu; Ofițer cu
cazarmarea și aprovizionarea; Ofițer cu registratura; Plutonul trupei 34.
Comandamentul Militar al municipiului Cernăuți a fost transformat în
Comandamentul Militar al Bucovinei, conform ordinului nr. 746/9 august 1941
al Marelui Stat Major. În subordinea acestuia intrau toate autoritățile militare,
civile, serviciile și formațiunile militare din teritoriu, în atribuțiile sale fiind
Ibidem, d. 13, f. 240.
Idem, fond Cercul de recrutare Ciuc, d. 13, f. 240.
32
Florin Constantiniu, Ilie Schipor, Trecerea Nistrului, Editura Albatros, București, 1995, p. 21.
33
Istoria românilor, vol. IX, România în anii 1940-1947, coord: Dinu C. Giurescu, Editura
Enciclopedică, București, 2008, p. 228-229.
34
Dp.C.A., fond Cercul de recrutare Cernăuți, d. 7, f. 54.
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toate problemele legate de ordine, liniște și securitate pe întregul teritoriu al
Bucovinei 35.
În conformitate cu ordinele telegrafice nr. 46263 din 31 iulie 1941 și
47453 din 9 august 1941, ale Corpului 4 Teritorial, începând cu 13 august 1941,
organizarea Cercului de recrutare Cernăuți era următoarea: Comanda
(comandantul, ajutorul comandantului, Serviciul casierie, Serviciul
îmbrăcăminte, ofițer cu cazarmarea și armătura); Biroul I recrutare mobilizare și
rechiziții (Subbiroul recrutare; Subbiroul mobilizare cu 6 secții, Subbiroul
rechiziții); Biroul 2 mobilizare teritoriu; Biroul 3 instrucție; Biroul 4 protecția
populației și a teritoriului; Registratura; Plutonul trupei 36.
În data de 22 august 1941 a fost înființată cenzura corespondenței poștale
în județele din Basarabia și nordul Bucovinei. Conform ordinului nr.
10.411/C.B.B. din 22 august 1941 al președinției Consiliul de Miniștri,
personalul trebuia selecționat dintre profesori, magistrați, avocați și ofițeri de
rezervă, drepturile salariale fiind achitate de Cercul de Recrutare Cernăuți 37.
Tot în subordinea cercului a intrat și Legiunea de Jandarmi Cernăuți, ca
urmare a ordinului nr. 50 din 13 septembrie 1941 al Comandamentului militar
al Bucovinei reocupate, prin care în atribuțiunile Cercului de recrutare Cernăuți
intrau asigurarea ordinii interne și comanda subsectorului de est și nord al
județului Cernăuți 38. În subordinea administrativă a cercului au intrat și trei nou
înființate centre de strângere a cailor, de la Sadagura, Cernăuți și Lipcani 39.
În luna noiembrie 1941, comandantul Cercului de Recrutare Cernăuți
raporta că datorită revenirii în garnizoana Cernăuți a numeroase servicii și
unități, mai ales în urma dislocării în garnizoană a Regimentului 74 infanterie,
cercul a fost însărcinat și cu administrarea următoarelor servicii: Manutanța
Cernăuți; Batalionul 780 din Regimentul 38 infanterie; Centrul de colectare
Cernăuți; Batalionul 740 din Regimentul 74 infanterie; Batalionul 430 din
Regimentul 3 dorobanți; Compania de milițieni Jucica; Închisoarea militară
Cernăuți; personalul militar din Inspecția C.F:R; Inspectoratul pregătirii
premilitare Cernăuți; Comenduirea pieții Cernăuți 40.
La 5 decembrie 1941, prin ordinul nr. 3822 al Comandamentului 4
teritorial, Cercul de Recrutare Cernăuți a fost trecut la categoria I, rămânând
doar cu efectivele de pace, fiind transmisă prin același ordin și noua încadrare:
Comandant; Biroul adjutantură și registratură; Biroul 1 recrutare urmăriri
pensii; Biroul 2 organizare, mobilizare control-vatră; Biroul 3 mobilizarea
Idem, d. 1, f. 183
Ibidem, f. 222.
37
Idem, d. 80, f. 63.
38
Idem, d. 71, f. 33.
39
Ibidem, f. 53.
40
Idem, d. 1, f. 367.
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teritoriului-evacuări; Biroul 4 materiale rechiziții; Serviciul casieriei; Serviciul
îmbrăcăminte; Plutonul trupei 41.
La 13 martie 1942, prin ordinul nr. 91.142 al Marelui Stat Major, se
aproba reînființarea șefilor de garnizoană în comunele rurale, organe ajutătoare
ale cercurilor de recrutare în comune 42.
Prin Decretul Lege nr. 1853 din 22 iunie 1942, cercurile de recrutare și-au
schimbat denumirea în cercuri teritoriale, Cercul de Recrutare Cernăuți
continuându-și existența sub denumirea de Cercul Teritorial Cernăuți 43.
La 20 iunie 1943, pe lângă Cercul teritorial Cernăuți a fost înființată,
temporar, până la 1 august 1943, Secția de exploatare Cernăuți, având
următoarea organizare: Şeful secției; Biroul materiale provenite din capturi;
Biroul registratură, foi de drum, statistică, exploatare și strângerea resurselor;
Subcentrul de colectare Jucica Mare; Subcentrul de colectare Cozmeni;
Subcentrul de colectare Tg. Nistrului 44.
Direcția subzistențelor armatei din Subsecretariatul de Stat al
Aprovizionării, prin ordinul 5743 din 20 mai 1943, a dispus înființarea a unui
abator militar, pe lângă Cercul Teritorial Cernăuți, care avea ca sarcini:
încadrarea, hrănirea, echiparea și cazarea personalului acestui abator 45.
Desfășurarea operațiunilor de pe Frontul de Est l-a determinat pe
mareșalul Antonescu să ordone elaborarea măsurilor de evacuare a zonelor de
est și nord-est ale țării. La 26 septembrie 1943, generalul Ilie Şteflea, șeful
Marelui Stat Major, primea ordinul prin care i se cerea să studieze și să
întocmească, pe baza experienței acțiunilor de evacuare din vara și toamna
anului 1940, toate lucrările care ar fi fost necesare în cazul unei eventuale
evacuări a Transnistriei, Basarabiei, Bucovinei și chiar a Moldovei 46.
Având în vedere ordinul nr. 79.500 din 16 martie 1944, al Corpului 4
Armată, pentru punerea în aplicare a Operațiunii nr. 111 de evacuare, se
prevedea crearea unei permanențe a Cercului Teritorial Cernăuți, ale cărei
atribuții erau: desăvârșirea, mobilizarea și concentrarea rezerviștilor în
detașamente de lucru, desăvârșirea operațiunilor de recrutare, urmărirea
executării evacuării 47.
Prin ordinul telegrafic nr. 79.722 al Corpului 4 Teritorial, pentru data de
19 martie 1944, Cercului Teritorial Cernăuți i-au fost alocate un număr de 16
Idem, d. 7, f. 63-65.
Idem, d. 82, f. 3.
43
Idem, fond Cercul de recrutare Orhei, d. 2, f. 7.
44
Idem, fond Cercul Teritorial Cernăuți, d. 89, f. 52.
45
Idem, d. 10, f. 1
46
Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Complot împotriva României. 1939-1947, Editura Academiei
de Înalte Studii Militare, București, 1996, p. 132.
47
Dp.C.A., fond Cercul Teritorial Cernăuți, d. 65, f. 52.
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vagoane acoperite și 3 platforme. Evacuarea a început în coloane de căruțe și pe
jos, în data de 22 martie 1944, cercul sosind în garnizoana Găneasa din județul
Romanați în ziua de 26 aprilie 1944 48.
Organizarea Cercului Teritorial Cernăuți era, la 26 aprilie 1944, următoarea:
Comandant; Biroul adjutantură și registratură; Biroul 1 recrutare, urmăriri-pensii;
Biroul 2 mobilizare, control-vatră; Biroul 3 paza teritoriului apărării pasive și
pregătirii premilitare; Biroul 4 mobilizarea teritoriului, autorități civile și
evacuări; Biroul 5 rechiziții materiale; Biroul 6 spitalizări-infirmerie; Biroul
evrei; Serviciul casierie; Serviciul îmbrăcăminte; Serviciul aprovizionare;
Plutonul trupei; Coloana hipo a cercului; Coloana transport hipo nr. 30/31;
Coloana transport hipo nr. 32/33 49.
La 12 aprilie 1944, U.R.S.S. a propus României încheierea unui
armistițiu, prin care Basarabia și nordul Bucovinei să fie anexate la Uniunea
Sovietică, iar România să se oblige să cedeze aceste teritorii, să întrerupă
relațiile cu Germania și să lupte contra ei, să plătească despăgubiri de război, să
repatrieze prizonierii sovietici și ai țărilor aliate, precum și cetățenii acestora
aflați în România. Mareșalul Antonescu nu a acceptat propunerile sovietice,
considerând că tributul plătit de români pentru apărarea acelor teritorii era
foarte mare. Au urmat însă operațiunile militare din aprilie-august 1944, în
urma cărora nu numai Basarabia și Bucovina de Nord, ci toată România au fost
ocupate de trupele sovietice. La 12 septembrie 1944, erau semnate, la Moscova,
documentele referitoare la capitularea necondiționată a României, problema
Basarabiei și Bucovinei de Nord fiind prezentă pentru a confirma dominația
sovietică în aceste provincii românești 50.
Ordinul nr. 65.810 din 12 septembrie 1944 al Marelui Stat Major stabilea
că cercurile de recrutare din Basarabia și Bucovina de Nord se dislocau în
Ardeal, unde urmau să reînființeze cercurile teritoriale din acest teritoriu.
Astfel, în baza aceluiași ordin, Cercul Teritorial Cernăuți a înființat Cercul
Teritorial Satu Mare. În acest scop, Cercul Teritorial Cernăuți s-a deplasat la
Cercul Teritorial Turnu-Severin, pentru a prelua arhiva fostului Cerc de
recrutare Satu-Mare, care fusese predată în anul 1940. În garnizoana de
dislocare, la Găneasa, a rămas doar o permanență formată dintr-un ofițer, un
subofițer și patru grade inferioare, care urma să plece la Satu Mare după ce
lichida gestiunea cercului 51.
Ca urmare a ordinului nr. 268.266 din 19 septembrie 1944 al Corpului 4
Teritorial, Cercul Teritorial Cernăuți a predat fondurile, materialele și gestiunile
Idem, d. 69, f. 150-151.
Idem, d. 58, f. 22-24.
50
Anton Moraru, Istoria românilor. Basarabia și Transnistria 1812-1993, Editura AIVA,
Chișinău, 1995, p. 396.
51
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Cercului Teritorial Rădăuți 52. La data de 30 septembrie 1944, urma să fie
finalizată transformarea cercului Teritorial Cernăuți în Cercul Teritorial Satu
Mare, iar până la 10 octombrie 1944 arhiva să fie inventariată și prelucrată.
Odată cu arhiva, la Rădăuți a fost detașată o permanență. Gestiunile în bani și
materii ale unor servicii ale Cercului Teritorial Cernăuți care nu se transportau
la Satu Mare, urmau să fie vărsate astfel:
- Serviciul îmbrăcămintei la Corpul IV Teritorial;
- Serviciul aprovizionare la Regimentul 4 pionieri;
- Serviciul grădini la Regimentul 4 pionieri;
- Serviciul cazarmare la Cercul Teritorial Rădăuți 53.
La 30 septembrie 1944 Cercul Teritorial Cernăuți își înceta existența, prin
ordinul nr. 65.810 al Marelui Stat Major, Eșalonul I al Cercului Teritorial Satu
Mare urmând să se deplaseze în garnizoana Mediaș, la dispoziția Armatei a 4-a,
iar ultima formațiune a Cercului Teritorial Cernăuți, permanența, a fost
desființată la 1 decembrie 1944 54.
În fondul de arhivă al Cercului de Recrutare Cernăuți (Cercul Teritorial
Cernăuți) nu au fost identificate documente referitoare la predarea-primirea
arhivei acestui cerc. Din cauza evacuărilor impuse de momentele istorice la care
am făcut referire, acest cerc și-a pierdut o mare parte din tezaurul arhivistic. De
exemplu, în timpul evacuării din 28 iunie 1940, s-a pierdut o mare parte din
arhiva pe anii 1919-1939 55, la Depozitul Central de Arhivă de la Pitești fiind
predate, din perioada 1921-1942, un număr de 1339 de unități arhivistice
(Cercul de Recrutare Cernăuți) și din perioada 1943-1944 un număr de 546
unități arhivistice (Cercul Teritorial Cernăuți). Urmarea acestui dezastru se vede
astăzi în zona contenciosului administrativ, obținerea certificatelor și
adeverințelor necesare cetățenilor pentru a beneficia de anumite drepturi în baza
unor acte normative cu caracter reparatoriu fiind mult îngreunată de lipsa
documentelor. Ne referim, concret, la aplicarea prevederilor Legii nr. 232 din 5
noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri.

Idem, fond Cercul Teritorial Cernăuți, d. 110, f. 106.
Ibidem, f. 187.
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Idem, fond Cercul de recrutare Ciuc, d. 20, f. 189.
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Idem, fond Cercul Teritorial Cernăuți, d. 56, f. 44.
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„Moara lu’ Mazilu” din Asău – un fost ansamblu etnografic și
un monument istoric dat uitării?
Dimitrie-Ovidiu BOLDUR
Mazilu’s Mill from Asau – a Former Ethnographic Ensemble and Historical
Monument Completely Forgotten?
Abstract
”The mill wheels” have been working ever since the 15th century on all
important rivers of Moldova area, including on the whirling Trotus river, with all its
tributaries.
They were later added other elements, such as whirl, mill machine and
”dârsta”, some of these hydro-technical constructions representing true ethnographic
ensemble.
Mazilu’s mill of Asau commune, Bacau district is one of the impressive
vertical wheel overshot water mills on Asau tributary of Trotus river. In the middle of
the 20th century, Asau water mill was completed with a ”dârstă”, that functioned for a
short period of time.
Once the owner changed, the components of this ethnographic ensemble
ceased to function, and now it seems to have been forgotten…
Keywords: ethnographic ensemble; mill; Mazilu; ”dârstă”; Asau tributary; Trotus
river

Moara a funcționat, ca atâtea alte mori de pe râurile și afluenții acestora din
Moldova istorică 1, începând cu vestitele „roți de moară” ale secolului al
XV-lea.
Construcția, a cărei vechime este atestată de la mijlocul secolului al XX-lea
(1941), are codul din Lista Monumentelor Istorice: BC-II-m-B-00788. Moara
hidraulică avea, în anii 1941-1944, aducțiune superioară, apa lovind paletele
roții în partea de sus2. Sursa de apă, proenită din pârâul Asău, era captată dintr-un
iaz situat la aproximativ 500 de metri, în amonte de moară, fiind dirijată pe un
canal din scândură („lăptoc”) și întreruptă/sau nu de o stavilă („staghilă”).

Dorinel Ichim, Zona etnografică Trotuș, Ed. Sport-Turism, București, 1983, p. 72; Corneliu
Stoica, Valea Trotușului. Enciclopedie, Ed. Magic Print, Onești, 2006, p. 124.
2
Ion Chelcea, Morăritul, în vol. Etvnografia Văii Bistriței, f. e., Piatra Neamț, 1973, p. 421434.
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Moara lu’ Mazilu (imagine din arhiva
Direcției Județene pentru Cultură Bacău, 2004)

Deși, încă din anul 1941, la locuința adosată morii, proprietarul „s-a obligat
a-și instala în locuința lui locurile de lampă” 3, în anul 1945 era utilizată, în
continuare, captarea apei din pârâul Asău, dar aducțiunea era inferioară, apa
lovind cupele de tablă ale roții în partea de jos.
Începând cu seceta din anii 1946-1947, deoarece sursa de apă a secat
constant, roata cu „grindei”/fus nu se mai punea în mișcare. Astfel,
documentele de arhivă menționează că același proprietar a solicitat, în anul
1946, un permis de funcționare provizorie pentru o instalație electrică 4, „până
la deplasarea organului de control la fața locului, în urma căruia se va elibera
carnetul certificat de funcționare și evidență”. Simion Gheorghe Antal Mazilu
declara că „instalația ce doresc a o face [este – s. n.] pentru una moară
țărănească” 5.

3
Cerere adresată de Simion Gheorghe Antal Mazilu către Centrul de electrificare rurală
„Valea Trotușului” (Arhivele Naționale Bacău, fond Centrul de electrificare rurală „Valea
Trotușului”, d. 2/1941, f. 5).
4
Arhivele Naționale Bacău, fond Centrul de electrificare rurală „Valea Trotușului”, d. 1/1946,
f. 8 și 11.
5
Ibidem, f. 10.
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Moara lu’ Mazilu (imagine din interior – arhiva
Direcției Județene pentru Cultură Bacău, 2004)

Dar, prin cercetarea mai atentă a fondurilor arhivistice, constatăm că, în
același an, printr-o nouă Declarație, Mazilu dorea și „o instalație pentru a purta
o scărmănătoare de lână (dârstă)” 6, suportând toate „cheltuielile pentru
conectare la rețeaua de pe stradă”, transmisia dublă (atât în cazul morii, cât și
în cel al dârstei) realizându-se cu ajutorul unor curele, purtate de motoare
electrice.
6

Ibidem, f. 13.
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Moara lu’ Mazilu (imagine din interior – arhiva
Direcției Județene pentru Cultură Bacău, 2004)

Așadar, cererea adresată de Simion Mazilu pentru o dârstă (instalație mai
complexă, având în componență și „hultoarea”/vâltoarea) 7, ne determină să
avansăm ipoteza construirii unui ansamblu cu mai multe componente
etnografice, pe unul dintre afluenții râului Trotuș. Totuși, nu avem certitudinea
că acest ansamblu ar fi fost unicat în această zonă etnografică; cu siguranță
existau mai multe astfel de construcții ce se adaptau unor mori, care utilizau
puterea apei sau curentul electric.
De ce aceste componente nu au funcționat pentru o perioadă mai lungă de
timp? Tot documentele de arhivă ne edifică, în acest sens... Căci, proprietarul
nostru, născut în anul 1908, fusese membru al „Organizației Politico-Sociale
Legionare din comuna Asău-Bacău” 8, iar începând cu anul 1948, toți membrii
acestei organizații sunt luați în vizorul Direcției Generale a Securității
Poporului (DGSP). Astfel, din anul 1960, moara și ce mai rămăsese din dârstă,
trec în „proprietatea” Sultanei Lăzăroiu.
Cu toate acestea, deși au rămas „în conservare”, o parte dintre
componentele instalației sunt funcționale și în zilele noastre, iar toponimul
„Moara lu’ Mazilu” nu a putut fi șters din memoria colectivă a sătenilor de pe
malurile pârâului Asău, unul dintre afluenții importanți ai râului Trotuș.

7
8

Dorinel Ichim, op. cit., p. 76.
Arhivele Naționale Bacău, fond Postul de Jandarmi Asău, d. 2/1948, f. 10.
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Preotul Dumitru Matei, martir al carității creștine
Fabian DOBOȘ
Father Dumitru Matei, Martyr of the Christian Charity
Abstract
The current article is treating about father Dumitru Matei, a preeminent figure
among the Catholics of Moldova who fought against the communism. Trained in the
Catholic Seminary “St. Joseph” of Iasi, he proved himself one of the best since during
his studies, by showing a strong personality. After his consecration as priest (1939) he
became a close collaborator of the three bishops who ruled the Diocese of Iasi during
those hard times: Mihai Robu, Marcu Glaser and Blessed Anton Durcovici.
The intense activity of Father Matei caught the eye of the atheistic communism
in Romania, who wanted to eliminate the closest collaborators of the catholic bishops.
Therefore, in 1950 they have imprisoned Father Matei, considered to be “the right
hand” of his bishop, Blessed Anton Durcovici. Father Matei had to endure great
sufferings coming from his persecutors, ending by being shot to death on 21st of
February 1951, in the prison of Jilava.
Keywords: the Roman-Catholic Diocese of Iasi, Dumitru Matei, Mihai Robu,
Marcu Glaser, Anton Durcovici, the trial of “French Legacy”, Romuald Druszcz.

Argument
Părintele Dumitru Matei reprezintă una dintre figurile emblematice ale
luptei catolicilor din Moldova împotriva regimului comunist. Format la
Seminarul catolic „Sfântul Iosif” din Iași, părintele Matei s-a evidențiat încă din
timpul studiilor, având o minte strălucită și o personalitate puternică. După
hirotonirea întru preoție (1939), a fost un colaborator foarte apropiat pentru cei
trei episcopi care au condus Dieceza de Iași în acele vremuri grele: Mihai Robu,
Marcu Glaser și Fericitul Anton Durcovici. Aceștia au găsit în părintele Matei
persoana potrivită pentru a se ocupa de bolnavii și săracii din Iași.
Activitatea intensă a părintelui Matei a atras atenția regimului comunist
ateu, care, imediat după ce s-a instaurat pe deplin în România, i-a arestat pe toți
episcopii catolici din România (1948-1949), trecând apoi la eliminarea celor
mai apropiați colaboratori ai acestora. Astfel, în anul 1950 l-a arestat și pe
părintele Matei, „mâna dreaptă” a episcopului său, fericitul Anton Durcovici.
Asemenea superiorului său, părintele Matei a avut de suportat suferințe grele
din partea persecutorilor, fiind ucis prin împușcare pe 21 februarie 1951, la
închisoarea din Jilava. De menționat că în același an, în închisoarea din Sighetu
Marmației, murea, pe 10 decembrie, de foame și de sete, episcopul său, Mons.
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Anton Durcovici, declarat fericit la Iași pe 17 mai 2014. O altă coincidență
importantă pentru Dieceza de Iași este faptul că la 21 februarie 1978, Papa Paul
al VI-lea l-a numit pe părintele Petru Gherghel, actualmente episcop emerit,
administrator apostolic de Iași.
În paginile următoare dorim să prezentăm principale activități ale
părintelui Matei, dar și lupta sa împotriva regimului comunist ateu. De
asemenea, vor fi amintite principalele acuze, evident inventate, pe care
Securitatea le-a adus împotriva acestui preot, pentru a-l putea ucide.
1.
Familia și anii de formare
Dumitru Matei s-a născut la 28 iulie 1913 (stil nou), la Sărata (comuna
Letea-Nouă 1), pe atunci filială a Parohiei Romano-Catolice Luizi-Călugăra,
județul Bacău. A mai avut doi frați, iar părinții (Dumitru și Maria, născută
Vereș) erau agricultori. După terminarea cursurilor elementare, pe care le-a
frecventat în satul natal, Dumitru Matei, fiind apreciat și recomandat de parohul
de Valea Seacă, părintele Petru Pal, în toamna anului 1927 s-a înscris la
Seminarul Catolic Diecezan „Sfântul Iosif” din Iași. Plecarea din casa
părintească este descrisă astfel de viitorul martir: „Eram la marginea unui
sătuleț, înconjurat de trei dealuri, într-o căsuță acoperită cu șindrilă veche. O
mamă acoperă pe fiu-i cu sărutări și din ochi îi curg lacrimi multe. Doi frați
suspină pe laviță. Iar un tată stă la ușă cu fruntea întunecată, plecată la pământ
(...). Ea îl privește de la poartă. Nu-i mai vede lacrimile, dar le simte pe ale
sale” 2. Ca seminarist, Dumitru Matei s-a dovedit foarte bun la carte și în
comportare, terminând cursurile seminariale de opt ani, în iunie 1935, cu media
9,23, clasificat al patrulea din 31 de elevi seminariști.
După absolvirea acestor cursuri medii, a continuat studiile teologice timp
de patru ani (1935-1939) sub îndrumarea părinților iezuiți, cărora li s-a
încredințat formarea seminariștilor în perioada 1930-1939. Încheierea formării
preoțești a fost încununată cu hirotonirea sacerdotală, care a avut loc la 24 iunie
1939, oficiată de episcopul Mihai Robu în capela Institutului „Notre Dame de
Sion” din Iași.
În ziua de 2 iulie 1939, a celebrat Prima Sfântă Liturghie în localitatea
natală, Sărata, în prezența membrilor familiei și a comunității parohiale.
2.
Primii ani de activitate preoțească
Locul de apostolat care i-a fost repartizat după hirotonire a fost Parohia
Catolică din Iași. Timp de doi ani, până la intrarea în război a României, la 22
Arhiva Episcopiei Romano-Catolice (AERC) Iași, d. 3/1941, f. 40.
Citat în Anton Despinescu, Un preot erou: Dumitru Sandu Matei, în „Buletin istoric”, nr.
2/2001, Iași, p. 7.
1
2
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iunie 1941, preotul vicar parohial Dumitru Matei a lucrat cu tot devotamentul
alături de Mons. Dumitru Romila, parohul de Iași, împreună cu alți vicari și
preoți de la episcopie. Trăsătura caracteristică a părintelui Matei era aceea de
„apostol al săracilor”. Dădea acestora tot ce avea. Cei de la parohie erau
convinși că „Matei e în stare să scoată la mezat toată parohia în folosul
săracilor” 3.
Cu puțin timp înainte de intrarea României în Al Doilea Război Mondial,
Ministerul Apărării Naționale, cu adresa din 10 mai 1941, a solicitat
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București și Episcopiei de Iași liste cu
propuneri de capelani militari, pentru unitățile de mobilizare 4. La acea dată,
numeroși preoți catolici români aveau calitatea de preoți confesori în rezervă 5.
Conformându-se acestei cerințe, Arhiepiscopia de București a înaintat
Ministerului Apărării Naționale o listă cu următorii preoți: Hieronim Menges,
Roman Karapczyinski, Leopold Hohenecker, Oreste Tușinschi și Richard
Spiess 6. Răspunzând aceleiași solicitări, episcopul de Iași, Mons. Mihai Robu, a
adresat, la 8 iulie 1941, o scrisoare generalului Ion Antonescu, solicitând
aprobarea unei liste cuprinzând numele a zece preoți catolici propuși să fie
integrați în armata României cu gradul de căpitan asimilat. Primul episcop
indigen de Iași trasa principalele sarcini ale acestor capelani militari: să
însoțească trupele; să poarte de grijă spirituală soldaților români catolici; să-i
încurajeze și să-i împace cu Dumnezeu. Din lista propusă de episcopul Robu la
8 iulie 1941, reactualizată la 14 iulie 7 și 8 august același an, făceau parte
Pr. Alois Moraru, coord., Dumitru Matei, erou al carității creștine, Ed. „Presa Bună”, Iași,
2021, p. 27.
4
Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice (AARC) București, fond Auner, cutia 106, document
(doc.) 83; cf. Alois Moraru – Dănuț Doboș, Din istoria Bisericii locale, în „Lumina
creștinului”, nr. 11/2000, Iași, p. 11. În realitate, ideea de a numi capelani militari a aparținut
episcopului de Iași, Mons. Mihai Robu, care prin adresa nr. 738/41 i-a cerut acest lucru
generalului Ion Antonescu: „Am onoarea să apelez la sentimentele creștinești ale Domniei
Voastre, și a vă ruga să binevoiți a aproba ca un număr oarecare (…) de preoți catolici din
eparhia mea, dintre preoții mei trecuți în registrele armatei ca confesori de rezervă, să fie
încadrați ca confesori activi, cu soldă regulată de căpitan, pentru ca să poată întovărăși trupele
noastre viteze, și să poarte grija spirituală a soldaților români catolici, îmbărbătându-i și
împăcându-i cu Dumnezeu” (AERC Iași, d. 5/1941, f. 93).
5
Nunțiul apostolic în România din acea perioadă, Mons. Andrea Cassulo, insista pe lângă
episcopii catolici ca viitori capelani militari să aibă vârsta sub 40 de ani și, înainte de plecarea
pe front, aceștia să fi avut o întâlnire cu el, pentru a primi îndrumările și facultățile necesare
unei astfel de misiuni (cf. Dănuț Doboș, Preoții romano-catolici, în tranșeele pentru apărarea
Patriei, în „Buletin istoric”, nr. 11/2010, p. 63).
6
AARC București, fond Auner, cutia 106, doc. 83.
7
La această dată, episcopul de Iași, Mons. Mihai Robu, i-a trimis arhiepiscopului de București,
Mons. Alexandru Theodor Cisar, lista cu numele celor 10 preoți (AERC Iași, d. 5/1941, f. 107108).
3
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preoții: Anton Tălmăcel, Mihai Dămoc, Petru Băcăoanu, Ioan Minuț, Petru
Biru, Petre Lucaci, Ludovic Lopată, Petru Cădar, Andrei Gherguț și Dumitru
Matei 8.
În mod nejustificat, inițial Guvernul României a aprobat încadrarea ca
preot militar activ doar a lui Petru Băcăoanu, în timp ce preotul Dumitru Matei
a fost desemnat pentru răniții din spitalele garnizoanei din Iași 9.
Adresându-se preoților militari, la plecarea acestora pe front, episcopul
Robu i-a îmbărbătat cu următoarele cuvinte: „Caută să fii totdeauna la înălțimea
chemării preoțești ca să edifici nu numai cu cuvântul, dar și cu pilda bună, atât
pe catolic, cât și pe cei de altă credință. Ai prilejul cel mai favorabil pentru un
apostolat salutar și fecund” 10.
Despre activitatea pastorală a acestor preoți, documentele cercetate nu
relevă prea multe informații. În rezumat, activitățile preoților catolici militari au
fost următoarele: spovedirea ostașilor; acordarea sfântului Maslu răniților grav
din spitalele de campanie și din ambulanțe; împărțirea de iconițe, medalii, cărți
editate de Editura „Presa Bună”; celebrarea sfintei Liturghii pentru soldații
decedați și pentru victoria Armatei Române; vizitarea răniților români și
germani din spitalele germane; vizitarea deținuților din închisorile militare;
oficierea Liturghiilor duminicale în bisericile, capelele și casele particulare din
garnizoanele Chișinău, Galați, Tecuci, Cetatea Albă, Bârlad, Vaslui, Bolgrad
etc. 11 Aceste activități au fost elogiate de episcopul Robu, care afirma că „și-au
8
Alois Moraru, Dănuț Doboș, Din istoria Bisericii locale, în „Lumina creștinului”, nr. 11/2000,
p. 11. La 2 iunie 1942, Arhiepiscopia de București trimite episcopului de Iași, Mons. Mihai
Robu, lista cu preoții desemnați pentru funcția de capelan militar. În adresă este menționat
faptul că din Dieceza de Iași sunt numiți patru preoți (Petru Băcăoanu, Dumitru Matei, Anton
Tălmăcel, Petre Lucaci) din cauza faptului că Dieceza de Alba-Iulia nu are niciun preot
disponibil pentru a acoperi o astfel de sarcină. Din lista amintită reiese că pe lângă cei patru
preoți din Dieceza de Iași, au mai fost numiți capelani militari alți trei preoți: unul din
Arhidieceza de București (Petre Morosievici) și doi din Dieceza de Timișoara (Sebastian Oster
și Josif Potenz): AERC Iași, d. 3/1941, f. 177-178. La 11 iunie 1942, vicarul general de
București, Mons. Anton Durcovici, a trimis Marelui Stat Major, lista preoților militari. Aceasta
era puțin diferită față de cea din 2 iunie același an, și cuprindea următorii preoți: Leopold
Hohenecker (București), Petre Morosievici (București), Petre Băcăoanu (Iași), Dumitru Matei
(Iași), Petre Martinescu (Iași), Petre Lucaci (Iași), Ion Minuț (Iași), Sebastian Oster (Timișoara),
Josif Potenz (Timișoara), Joan Egi (Timișoara) – AERC Iași, d. 3/1941, f. 182-183.
9
Alois Moraru, Dănuț Doboș, Din istoria Bisericii locale, în „Lumina creștinului”, nr. 11/2000,
p. 11. La 14 iunie 1941, episcopul Mihai Robu a trimis o adresă Cercului de Recrutare Iași prin
care „avem onoarea a vă face cunoscut că delegăm pe Cucernicia Sa, Părintele Matei Dumitru,
să aibă grija spirituală pentru catolicii din cele trei spitale ce trebuie să ia ființă la Iași” (AERC
Iași, d. 5/1941, f. 49).
10
Dănuț Doboș, Preoții romano-catolici, în tranșeele pentru apărarea Patriei, în „Buletin
istoric”, nr. 11/2010, p. 63.
11
Cf. AERC Iași, d. 1/1941, f. 72-75.
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îndeplinit conștiincios datoriile de preoți și confesori militari, însoțind Armata
Română până la Cotul Donului, de unde au scăpat cu viață” 12.
Întregul cler al Diecezei de Iași cunoștea faptul că părintele Matei era un
strâns colaborator al episcopului Mihai Robu, acesta încredințându-i numeroase
delegații. De exemplu, la sfârșitul lui august 1941, l-a trimis la Bălți pentru a-l
asista pe parohul de acolo, pr. Matia Szyidachis, care era grav bolnav 13. La 12
septembrie același an, episcopul Robu îi scrie parohului de Pașcani, pr. Hiacint
Bock să se întoarcă urgent la Bălți, de unde se refugiase din cauza războiului:
„Deci veniți cât mai degrabă. La Bălți am trimis, până la sosirea Sf. Voastre pe
pr. Matei de aici, care a plecat la 30 august, și de atunci tot vă așteaptă cu
dor!” 14. La 19 decembrie 1941, episcopul Robu l-a delegat pe părintele Matei să
ridice o mare sumă de bani de la Administrația Financiară Iași, bani sosiți pe
numele episcopului de Iași: 10 ordonanțe de plată, în total, 387.845 lei 15. La 22
decembrie același an episcopul îl delegă din nou pe părintele Matei să ridice
suma de 252.866 lei 16. În ultima zi a anului 1941, primind facultatea necesară
de la episcopul Mihai Robu, părintele Matei a botezat-o pe evreica, Beatrice
Cana, născută în 1903, la Iași 17.
Preotul Dumitru Matei, după ce a însoțit trupele române până la Cotul
Donului, s-a reîntors la Iași în 1943, unde a rămas mobilizat la Corpul IV
Armată, la propunerea episcopului Robu, pentru a contribui cât mai mult la
întărirea sentimentului patriotic și moral al militarilor catolici români 18. La 5
iulie 1945, administratorul apostolic al Diecezei de Iași, ep. Marcu Glaser, l-a
numit pe părintele Matei vicar econom la Parohia Pustiana, urmând în această
funcție preotului Petru Andrei, care a fost transferat ca administrator al
bunurilor diecezane. În procesul verbal semnat la 22 iulie de delegatul decanal,
de fostul paroh și de noul vicar econom este specificat faptul că banii strânși

12
AERC Iași, d. 3/1943, nepaginat. Prima condiție pentru ca un preot să fie admis printre
militari, era starea bună de sănătate. Din „Fișa personală de salariat public” pe anul 1941, vizată
la 11 martie 1942 de episcopul de Iași, Mons. Mihai Robu, rezultă că părintele Dumitru Matei
avea o sănătate optimă. Din același document rezultă că respectivul preot nu poseda absolut
nimic (Idem, d. 3/1941, f. 40v.).
13
Idem, d. 5/1941, f. 195.
14
Idem, d. 5/1941, f. 233. Decretul prin care pr. Bock a fost numit paroh de Bălți este dat de
episcopul Robu la 19 septembrie 1941 (Ibidem, f. 257). La Pașcani episcopul a numit un nou
paroh în persoana părintelui Petru Băcăoanu (Ibidem, f. 341).
15
Ibidem, f. 527.
16
Ibidem, f. 559.
17
Ibidem, f. 591.
18
Alois Moraru, Dănuț Doboș, Din istoria Bisericii locale, în „Lumina creștinului”, nr.
11/2000, p. 11.
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pentru noua biserică din Pustiana (142.044 lei) au fost predați părintelui
Matei 19.
3.
Martiriul părintelui Matei
3.1.
Urmărirea și arestarea
Pentru a clarifica prezumtiva acțiune de spionaj, acuză adusă părintelui
Matei de regimul comunist, este necesară reconstituirea traseului eroului martir,
în perioada când a fost urmărit de Securitate (noiembrie 1948 – mai 1950).
Acest traseu trebuie realizat pe baza mărturiilor cuprinse în declarațiile
părintelui. Astfel, în noiembrie 1948, acesta este obligat să fugă din Iași la
Parohia Catolică Gherăești, de unde se refugiază la Craiova și din nou în
Moldova, la Parohia Văleni, Bacău.
După 5 ianuarie 1949, se afla la Mănăstirea Neamț, apoi la București, în
Pitar Moș, de unde revine la Gherăești, Butea, Răchiteni, Pralea, Pustiana și din
nou la București, în iulie 1949. Nu avea să se mai întoarcă niciodată în
Moldova, iar faptul cel mai trist pentru părintele Matei, așa cum de altfel o
afirma el singur, a fost că nu avea să mai poată activa niciodată ca preot,
aflându-se ascuns majoritatea timpului la diferite adrese din București, ultima
fiind în str. Toamnei, nr. 109.
Înainte de fuga din Iași, preotul Dumitru Matei i-a cerut fericitului
episcop martir Anton Durcovici permisiunea, onorată de altfel, de a se refugia
într-o parohie sigură din Moldova, pentru a nu fi arestat de Securitate. Cei doi
aveau să se mai revadă o singură dată în București, în ianuarie 1949. La 26
iunie 1949, episcopul Anton Durcovici avea să fie arestat el însuși, în drum spre
Popești-Leordeni. Din perioada cât a stat ascuns la București (iulie 1949 – 17
mai 1950), cunoaștem doar patru momente din activitatea părintelui Matei: o
întâlnire cu un „om de legătură”, Dumitru Tujan; o a doua întâlnire cu studentul
Mihai Gheorghiu, aflat în serviciul militar la Popești-Leordeni; momentul din
13 mai 1950, când părintele Matei a luat decizia de a părăsi clandestin țara, cu
destinația Palestina, apelând în acest sens la sora Agnes (Etla Clinger) de la
Spitalul „Burghelea – Panduri”; în fine, întâlnirea din ziua de 18 mai 1950
dintre părintele Dumitru Matei și doctorul Ioan Gheorghiu. Imediat după
despărțirea de doctorul Gheorghiu, părintele Dumitru Matei a fost arestat de
Securitate și acuzat de înaltă trădare! Singura mare „crimă” dovedită de
Securitate și recunoscută, de altfel, a fost sprijinirea evadării, în 1946 (în
colaborare cu studenții Liviu Mărgineanu, Mihai Gheorghiu, Silviu Cernea și
dr. Ioan Gheorghiu), a doi prizonieri germani, cărora în primăvara anului 1947
li s-au mai adăugat alți șase. De asemenea, mai oferise protecție faimoasei
aviatoare Smaranda Brăescu, urmărită și ea de Securitate.
19

AERC Iași, d. 1/1941, f. 175.
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Cităm din declarația părintelui Dumitru Matei cu privire la acest
eveniment: „În timpul când prizonierii germani erau în spitalele din Iași,
subsemnatul am avut misiunea de a mă ocupa de dânșii din punct de vedere
pastoral și, întrucât era posibil, și din punct de vedere material, adică ajutorarea
lor. Misiunea aceasta o aveam de la episcopul meu, Preasfințitul Marcu Glaser,
întrucât subsemnatul aveam în general misiunea de a mă ocupa de bolnavii din
spitalele din Iași. În primăvara anului 1947, portarul Spitalului „Izolarea” din
Iași m-a întrebat într-o zi dacă ar fi posibil să ajutăm evadarea câtorva prizonieri
germani din Iași. Subsemnatul i-am spus că e posibil, punându-i într-un
transport de repatriați 20.
Atitudinea Securității față de preotul Matei în perioada noiembrie 1948 –
mai 1950 a fost o adevărată joacă de-a „șoarecele și pisica”. Ofițerii de
securitate au știut tot timpul adresele exacte la care a stat ascuns după plecarea
sa din Iași, în noiembrie 1948. În mai 1949, Securitatea din Iași interceptase o
telegramă expediată din București și semnată Mihăiță Constantin Dumitru și
adresată preotului din Săbăoani, Anton Bișoc. Expeditorul a fost identificat fără
rezerve drept fugarul preot Dumitru Matei. La 2 iunie 1949, colonelul Mișu
Dulgheru a ordonat Secției a IV-a din Centrala Securității arestarea preotului
Matei. Ordinul de urmărire generală a fost transmis la 10 iunie 1949, dar avea
să fie pus în practică efectiv cu un an întârziere, din motive cel puțin ciudate. Să
amintim faptul că Securitatea din Iași cunoștea la acea dată cu exactitate cele
patru adrese din București la care se ascundea preotul Dumitru Matei, capelele
și bisericile unde apărea în public – în reverendă – precum și date privind
înfățișarea și îmbrăcămintea celui urmărit.
Nu este lipsit de importanță faptul că, inițial, au existat trei variante prin
care regimul comunist urma să-l „pedepsească” pe preotul Matei: 1) implicarea
acestuia într-un proces al Episcopiei Catolice din Iași; 2) implicarea într-un
proces al unei presupuse grupări intitulate „Partidul Unitar Creștin” sau
„Partidul Socialist Creștin”, condus de profesorul Dan Camil Manoliu; 3)
implicarea într-un proces politic alături de Liviu Mărgineanu și Ioan Gheorghiu,
liderii unor organizații studențești anticomuniste din Iași 21. Un alt motiv al
întârzierii arestării preotului Matei a fost acela că Securitatea nu deținea probe
convingătoare împotriva celui urmărit, existând și teama că o arestare prematură
ar fi putut duce la deconspirarea acțiunii informative care avea drept obiectiv
Episcopia Catolică de Iași și persoana episcopului dr. Anton Durcovici. Atunci
când Securitatea a ajuns la concluzia că nu putea întări informativ legăturile
dintre Episcopia Catolică și unele „acțiuni subversive” din Moldova, a fost luată
decizia arestării preotului Dumitru Matei „pentru a pătrunde în problemă”.
20
21

Pr. Alois Moraru, coord., Dumitru Matei, erou al carității creștine, p. 95.
Ibidem, p. 96.
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Este cert faptul că în anii 1948-1950, la ordinul guvernului comunist sau
poate al sovieticilor, Securitatea a regizat un proces de răsunet prin care a
incriminat Biserica Catolică din România. Întrebarea care apare este de ce au
fost alese anume Dieceza de Iași și persoana preotului Dumitru Matei? Se pare
că preotul Matei a fost ales de Securitate pentru a fi martirizat în numele
Bisericii Catolice. Hotărârea Securității a fost determinată pe baza informațiilor
conform cărora preotul și-ar fi dat acordul în legătură cu organizarea la Iași a
unor centre de rezistență anticomunistă și antisovietică printre studenții ieșeni.
Era cunoscut și episodul de la Spitalul „Izolarea”, referitor la organizarea
evadării unor prizonieri germani, precum și faptul că studentul Liviu
Mărgineanu, lider al unei organizații studențești anticomuniste, precum și
aviatoarea Smaranda Brăescu, ar fi fost găzduiți la Episcopia Catolică de Iași,
chiar în camera preotului Dumitru Matei.
Ideea implicării într-o ipotetică „organizație teroristă de spionaj catolic” a
aparținut ofițerilor de securitate ieșeni O. Blehan, N.V. Pandelea și S.
Leferman. Pe baza referatelor întocmite în anul 1950 de ofițerii sus-menționați
a fost realizat un fals scenariu de spionaj în cadrul căruia preotul Matei ar fi
urmărit „să răstoarne regimul de democrație populară din R.P.R.” și să
înlesnească, în eventualitatea unui conflict, armatelor anglo-americane ocuparea
țării. Referatele se încheiau cu propunerea ca preotul Matei și studenții ieșeni
implicați în falsa acțiune de spionaj să fie înaintați justiției comuniste în vederea
judecării și condamnării, „dând astfel exemplu tuturor acelora care, puși în
slujba imperialiștilor anglo-americani, vor căuta să submineze la temelia
Republicii Populare Române”. În absența anglo-americanilor, Securitatea s-a
mulțumit și cu membrii „Legației Franței” la București. Ideea organizării unui
proces anticatolic a fost însușită cu entuziasm de Centrala Securității din
București, prin persoana unuia din șefii acesteia, faimosul colonel Mișu
Dulgheru. Ordinul de urmărire și arestare a fost transmis Direcției Regionale de
Securitate Iași și serviciilor județene de Securitate Suceava, Bacău și Neamț.
Semnificativ este faptul că arestările în cazul procesului „Legației
Franței” au fost efectuate numai după arestarea preotului Dumitru Matei, la 18
mai 1950, deși toate persoanele din așa-zisul „grup Matei”, în special din
București, ar fi putut fi arestate cu multă ușurință în decursul anilor 1949-1950.
Analiza evidenței persoanelor care au întreținut legături compromițătoare cu
preotul Matei conduc la o altă concluzie: au fost pur și simplu arestate toate
persoanele cu care el a intrat în contact în perioada noiembrie 1948 – 17 mai
1950 (întâlniri, vizite, găzduire etc.). Procedeul a fost repetat și în cazul celor 11
principali acuzați în procesul de spionaj „Legația Franței”. Deși a fost acuzat de
organizarea unei rețele de spionaj la Iași, în procesul din octombrie 1950 nu au
fost implicați direct ieșeni, preferându-se victime printre bucureștenii aflați într-un
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mod sau altul în legătură cu „Legația Franței” sau cu preotul Dumitru Matei 22.
După arestarea sa, preotul Matei a fost anchetat și interogat direct de colonelul
A. Patriciu, care a realizat imediat un scenariu de spionaj, obligându-l pe arestat
să semneze câteva sute de pagini de declarații false, pe baza cărora l-a trimis în
judecata Tribunalului Militar București. Acuzațiile au fost: înlesnirea evadării
unor prizonieri germani în 1947 și implicarea într-o organizație subversivă și de
spionaj. „Toate acestea – concluziona la 21 iulie 1950 colonelul A. Patriciu –
Dumitru Matei le-a făcut datorită faptului că dorea fierbinte înlăturarea
actualului regim sub care el nu mai putea să-și continue în voie activitatea sa de
rătăcire a minților populației prin răspândirea misticismului religios, a
superstițiilor, precum și influenței vârfurilor catolice din țara noastră, dușmani
de moarte ai regimului democrat”.
Vizita la Iași în vara anului 1948 a profesorului francez A. Thibaudet a
fost speculată doi ani mai târziu de Securitatea din București, în sensul că în
seama preotului Matei a fost pusă și o falsă întâlnire cu universitarul francez,
care i-ar fi predat preotului român o parolă pentru a fi recunoscut de atașatul
militar francez Serge Parisot. În cadrul aceluiași scenariu halucinant, vizitele lui
Parisot la capela „Sfântul Vincențiu de Paul” din București erau vizite
conspirative la care participa uneori și preotul Dumitru Matei. De asemenea,
relațiile personale ale preotului cu unii rezidenți francezi la București au fost
speculate și incluse în scenariul presupusei acțiuni de spionaj. A fost
incriminată și colaborarea sa cu preotul francez Schorong în organizarea și
împărțirea ajutorului catolic american și la crearea de cantine pentru copiii din
Ardeal, Maramureș și Bărăgan. Împărțirea de ajutoare americane printre
studenții ieșeni a fost interpretată de Securitate drept o tentativă de recrutare a
acestora în vederea organizării unui grup subversiv 23.
3.2.
Procesul „Legației Franței” (1950)
Între 18 mai – 13 iunie 1950, în condiții neclare astăzi, Securitatea din
București a arestat primii 11 luptători anticomuniști: preot Dumitru Matei,
Romuald Druszcz, Gheorghe Brașoveanu, Celestine Pauline Gauchet, Louis
Fontaine, Dumitru Lambru, Lucien Bassy, Elisabeta Perraudin, Toma Petre
Nițulescu, Ion Cudalbu și Alexandru Olteanu. După șase luni de cercetări,
desfășurate în condiții dramatice (diverse pedepse, bătăi, schingiuiri etc.), cei 11
au fost obligați să dea ofițerilor anchetatori zeci de interogatorii și declarații
false, pe baza cărora procuratura militară i-a trimis, la 11 octombrie 1950, în
judecata Tribunalului Militar București. Acuzațiile care le-au fost aduse celor
11 arestați – majoritatea inventate de Securitate – se refereau la: punerea în
22
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slujba spionajului francez, în subordinea atașatului militar francez Serge
Parisot, tentativa de a organiza la Iași un „serviciu de spionaj” condus de Victor
Grapan, organizarea de rețele de informații la Pașcani și Ungheni, tentativa de a
organiza în Munții Bucovinei puncte de sprijin pentru grupurile înarmate
anticomuniste, primirea de la spionajul francez a două aparate de radio-emisie,
predarea de informații economice și militare către atașatul militar francez
Parisot etc. 24.
La 23 octombrie 1950 Tribunalul Militar București a pronunțat sentințele
în procesul „Dumitru Matei și alții”: pedeapsa cu moartea pentru Dumitru
Matei, Romuald Druszcz și Ion Cudalbu, muncă silnică pe viață pentru
Gheorghe Brașoveanu, Toma Petre Nițulescu și Dumitru Lambru, 20 de ani
muncă silnică pentru Alexandru Olteanu, 20 de ani temniță grea pentru Lucien
Bassy și Louis Fontaine, 15 ani temniță grea pentru Elisabeta Perraudin și 12
ani temniță grea pentru Celestine Pauline Gauchet.
La 6 decembrie 1950, Curtea Militară de Casare și Justiție a respins ca
neîntemeiate toate cele 11 recursuri, apreciind că pedepsele aplicate
condamnaților erau „corecte”. Interesant este faptul că toți cei 22 de martori ai
acuzării aveau să facă și ei, la rândul lor, obiectul unor noi anchete și procese
(Ioan Gheorghiu, Mihai Gheorghiu, Arlette Coposu, Aurel Țurcanu etc.). Peste
200 de persoane au fost anchetate și arestate ulterior sub învinuirea de a fi
întreținut „legături compromițătoare cu arestații” în procesul „Legației Franței”,
inclusiv cele opt persoane care l-au găzduit pe părintele Matei 25.
Pe măsura derulării anchetei în cazul grupului „Dumitru Matei”, ofițerii
anchetatori au întocmit diferite note de control care rezumau principalele
activități anticomuniste ale membrilor grupului. Pe baza acestor note și a
referatelor ofițerilor anchetatori și-au construit pledoariile lor procurorul și
judecătorii militari. Exceptând surplusul de limbaj ideologic, ca și unele
comentarii defavorabile din punct de vedere ideologic și politic la adresa
acuzaților, aceste note și referate de control nu distorsionează declarațiile
cuprinse în dosar. Totuși, în mod premeditat și tendențios, aceste note de
control se transformă în adevărate scenarii ale unei acțiuni de spionaj a trioului
Matei – Druszcz – Cudalbu. Chiar și reconstituirea efectuată la 29 august 1950
la București a fost centrată exclusiv pe prezumtivele întâlniri conspirative din
casa Celestinei Pauline Vialard (Gauchet) ale principalilor protagoniști:
Dumitru Matei, Romuald Druszcz, Serge Parzsot și Grafeuille, ultimii doi fiind
înlocuiți la reconstituire de Nicolae Smochină și Ion Enache.
Prin acest proces, Securitatea și Guvernul Groza realizau o triplă lovitură:
desființau „Legația Franței” de la București, loveau în capii Bisericii Catolice,
24
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justificând ruperea relațiilor cu Vaticanul și anihilau grupurile de rezistență
anticomuniste de la Iași și București. Redăm, în continuare, un fragment din
declarația dată la 26 august 1950 de Ceia Aurel, deținut politic în Penitenciarul
din Jilava: „Subsemnatul Ceia Aurel, informez următoarele: Venind la Jilava de
la Interne la data de 8 iulie a.c., în celula 19 am găsit între alți deținuți pe
numitul Gheorghiu, caporal într-un regiment de aviație – fiul doctorului
Gheorghiu Ion – implicat într-o organizație subversivă din Iași – care a fost
urmărită și descoperită de subsemnatul. În primele zile am jucat față de restul
arestaților rolul unui legionar prins în munți, adevărata mea identitate crezând
că nu este cunoscută decât de doi oameni, Dragoescu de la Reșița, care mă
cunoștea de mult, de prin 1945, și Bulz. Surprinderea mea a fost însă mare
observând că era și prof. Mărgineanu pe care îl cunoșteam din ancheta Pop –
Bujoiu.
Peste câteva zile am observat că toată celula știa cine sunt și nu mai sunt
crezut în povestea pe care am spus-o la început. În primele zile, însă, am izbutit
să discut cu Gheorghiu mai deschis situația sa, aflând că s-a trecut la operațiuni
în cadrul organizației din Iași și că a fost arestat preotul catolic Dumitru Matei,
unul din vârfurile conducătoare ale organizației subversive. Materialul
informativ privind organizarea subversivă l-am lăsat la tov. col. Dulgheru fiind
în geamantan la data când am fost arestat, adică la 8 februarie 1950 (…).
Manifestările religioase sunt discrete, se spune rugăciunea seara,
dimineața și își fac cruce la mâncare, excepție fac cei din grupul prim (…).
În legătură cu Dumitru Matei trebuie adâncit (…).
Cred că mai sunt multe amănunte pe care le-ar putea folosi anchetatorul.
Ar fi bine să stea de vorbă cu mine când va avea timp (…).
În Iași a existat o organizație care ajuta germanii fugiți din U.R.S.S. să
treacă în Austria. Se opera sub conducerea unuia numit Heinrich Klein din
Sibiu, camuflat la Crucea Roșie și avea legături cu Dumitru Matei. Cred că și
Gheorghiu știa de afacere, întrucât li se procurau acte false, fapt la care el a
contribuit după spusele lui Gheorghiu.
Aici sunt implicați preoții catolici Dumitru Matei, Nestmann, Trifaș,
germanul Klein (…). Tot grupul pe linia ajutorului catolic ținea legături cu
căpitanul Kinsberg de la Crucea Roșie Suedeză.
Cred că este la mijloc o întreagă rețea de spionaj catolică. Rog să se stea
de vorbă cu mine” 26.
3.3.
Alte capete de acuzare și recursul
Unul din cele trei capete de acuzare împotriva preotului Dumitru Matei a
fost, așa cum am menționat mai sus, presupusa sa complicitate la evadarea din
26

Ibidem, p. 102-106.

https://biblioteca-digitala.ro

anul 1947 a șase prizonieri germani aflați internați la Spitalul „Izolarea” din
Iași. Incidentul nu este pe deplin lămurit astăzi. „Subsemnatul – declara la 11
iulie 1950 părintele Matei – am procurat șase fișe de la preotul Ștefan Fischer
care lucra în Comitetul particular de repatriere Iași. Studentul Silviu Cernea și
studentul Coca Mărgineanu au scris fișele de repatriați pentru prizonierii susamintiți (...). Fișele au fost scrise în cameră la subsemnatul. Ajutat de Mihai
Gheorghiu, Coca Mărgineanu, Silviu Cernea și fiul portarului de la Spitalul
«Izolarea», i-am condus pe acești prizonieri într-un tren de repatriați veniți din
U.R.S.S., dându-le și lor fișele de repatriați. Prin preotul Ștefan Fischer le-am
procurat și foi de drum de tren” 27.
Cu siguranță, germanii aflați în 1947 la Iași nu mai aveau condiția de
„prizonieri”. Unul dintre aceștia, un medic, activa chiar într-o clinică. Făceau
parte cei șase germani dintr-un lot de repatriați? Au fost internați de sovietici
sub o formă sau alta la „Izolarea”? Evident, ei ar fi fost repatriați în cele din
urmă, fapt care nu scade din meritele gestului preotului Dumitru Matei. De
altfel, la puțin timp după evadare, „prizonierul” medic german i-a scris acestuia
din urmă, adresându-i mulțumiri pentru modul în care a fost îngrijit la
„Izolarea”, unde Dumitru Matei activa ca preot spiritual. El nu făcea nicio
mențiune despre fuga ilegală din România. Pentru această faptă preotul Matei a
fost condamnat la doi ani închisoare corecțională.
Prin sentința 989 din 1950, preotul a mai fost condamnat la trei ani
închisoare corecțională pentru deținerea ilegală de armă. Securitatea și
anchetatorii săi nu au avut niciodată vreo dovadă cu privire la această acuzație.
De altfel, activități directe de luptă anticomunistă și antisovietică nu au existat
niciodată în rândul „mișcărilor subversive” de la Iași. Este posibil ca preotul
Dumitru Matei să fi fost informat constant de Liviu Mărgineanu sau de doctorul
Ioan Gheorghiu cu privire la unele intenții de acțiuni „mai eficace” sau despre
„discuțiile” purtate printre studenții anticomuniști. Nu există vreo mărturie
documentară cu privire la participarea lui Dumitru Matei la aceste discuții.
Armamentul găsit de Securitate la unii studenți – caz comun în epocă, la doar
câțiva ani după încheierea războiului –, nu avea nimic comun cu persoana
preotului Dumitru Matei.
La 26 iunie 1950, aflat în captivitate, preotul Matei a fost obligat să
declare că ar fi făcut oficiul de a transporta o servietă cu două pistoale
aparținând lui Romuald Druszcz de la o adresă la alta din București. Pentru
crima de „înaltă trădare”, preotul Dumitru Matei a fost condamnat în anul 1950
la moarte și confiscarea averii. Ideea implicării într-un proces de spionaj în
favoarea Franței a fost speculată de Centrala Securității pornind și de la notele
de control ale Securității din Iași care redau unele discuții avute de preotul
27
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Dumitru Matei cu Liviu Mărgineanu și doctorul Ioan Gheorghiu. Dumitru
Matei și-ar fi luat angajamentul, prin anii 1947-1948, să creeze o legătură între
organizația studențească din Iași și o anumită legație străină din București.
Interesant este faptul că doctorul Ioan Gheorghiu, deși era de acord cu această
idee, ar fi rugat insistent ca această legație să nu fie cea a Franței. Aceste
elemente au fost neglijate de Securitatea din Iași, nu însă și de Centrala din
București, care a găsit pretextul pentru grosolana înscenare a procesului
„Legației Franței”. În falsele declarații date sub tortură, preotul Matei a
menționat în câteva ocazii numele „Legației Franței”. Conform scenariului creat
de Securitate, dânsul și-a asumat faptele presupus petrecute în perioada
premergătoare arestării sale, unele în legătură cu intenția contactării „Legației
Franței”. Motivul era evident: arestarea trebuia justificată ca urmare a unei
ample „acțiuni de spionaj” desfășurată de preot pe parcursul a trei ani de zile 28.
La 14 noiembrie 1950, avocatul Mihail Mayo redacta în numele preotului
Dumitru Matei recursul împotriva sentinței 989 din 23 octombrie 1950, recurs
înaintat Curții Militare de Casare și Justiție. Recursul solicita doar o reducere a
pedepsei. Gestul avocatului din oficiu, Mihail Mayo, deși meritoriu în dorința
de a-l salva pe părintele Matei, condamnat la moarte, continuă seria falsurilor
inventate de Securitate. În fapt, cele trei puncte ale recursului condamnau
Vaticanul și subliniau ideea conform căreia preotul Matei ar fi recunoscut toate
acuzațiile care îi fuseseră aduse de anchetatori. În realitate, conștientizând jocul
pervers al Securității, părintele Matei a decis să nu mai semneze recursul, care îi
părea inutil și fals. Fapt previzibil, la 6 decembrie 1950, Curtea Militară de
Casare și Justiție formată din coloneii magistrați L. Negreanu, D. Mociornița,
G. Cosmescu, D. Sfetcu, S. Stănescu, maiorul R. Soare și grefierul T. Haza a
respins toate cele 11 recursuri, apreciind că „pedepsele aplicate sunt bine dozate
fiind proporționale cu gravitatea faptelor comise de fiecare recurent”.
3.4.
Execuția
Pentru a înțelege cât mai bine când și cum a avut loc martiriul părintelui
Matei și al însoțitorilor săi, redăm mai jos un fragment din textul procesului
verbal de execuție: „Astăzi, 21 februarie 1951. Noi, căpitan din justiție Sorescu
Iulian și Ceaco Eduard, procuror militar pe lângă Tribunalul Militar București,
însoțit de grefierul șef Craioveanu Ștefan, de la Tribunalul Militar București,
Secția I, în executarea Sentinței nr. 989/1950, a Secției a II-a și nr. 1379/1950 a
Secției I, rămase definitive și devenite executorii, ne-am transportat la
Penitenciarul Jilava în vederea executării pedepsei cu moartea a condamnaților:
1. Dumitru Matei (...). Ne-am transportat în comuna Jilava unde se află
Penitenciarul Jilava și unde condamnații de mai sus sunt deținuți, unde a fost
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ales locul de execuție, dată prin Sentința nr. 989/1950 a Tribunalului Militar
București, Secția a II-a (...).
Astăzi, 21 februarie 1951, ora 6:00, am sosit la Penitenciarul Jilava, unde
am găsit prezent pe locotenentul major Vintilă Romeo, din partea
Administrațiilor, precum și pe tov. director Borundel Cornel. La ora 6:30 fiind
fixată execuția, însoțiți fiind de grefierul Tribunalului Militar București,
Craioveanu Ștefan și din partea Penitenciarului Jilava, tov. căpitan Moromete
Nicolae, am mers la celula unde se aflau condamnații Dumitru Matei (...) și i-am
încunoștințat (sic!) că a sosit timpul să-și expieze (sic!) faptele săvârșite și au
fost întrebați fiecare condamnat, dacă mai au ceva de mărturisit sau vreo dorință
– și au declarat că nu mai au nimic de mărturisit, ultima dorință fiindu-le aceea
de a li se da câte o țigară – lucru ce s-a petrecut. La ora 6:30, după ce s-a primit
raportul comandantului grupului de execuție, tov. căpitan de miliție Ciacanica
Dumitru, s-a dispus să se citească oamenilor din grupa de execuție de către
grefierul Instanței, dispozitivul sentinței de condamnare și expunerea faptelor
săvârșite de condamnați. După aceasta s-a ordonat aducerea condamnaților
Dumitru Matei, Druszcz Romuald, Cudalbu Ion (...), care au fost aduși sub
escortă, fiecare însoțit de patru gardieni ai Penitenciarului Jilava, care au însoțit
pe condamnați până la stâlpii de execuție, fiind însoțiți și de directorul
Penitenciarului. Condamnații au fost legați la ochi și apoi la stâlpii de execuție,
cu spatele spre grupa de execuție. După îndeplinirea celor de mai sus am
ordonat comandantului executarea. Comandantul grupei, luând comanda, a
pregătit armele, ochirea și focul. Condamnații fiind executați, medicul
Penitenciarului Jilava a constatat moartea celor de mai sus” 29.
Concluzie
Aflarea adevărului în legătură cu înscenarea Securității din anul 1950 se
va putea realiza doar după studierea tuturor documentelor din arhivele
Securității. De asemenea, se impune studierea corespondenței confidențiale
dintre capii Securității și cei ai P.C.R. La începutul anului 2021, Episcopia
Romano-Catolică de Iași, la inițiativa unui grup de istorici, a dispus începerea
Cauzei de beatificare a preotului erou Dumitru Matei, un martir veritabil al
credinței creștine și al carității. Etapele acestui proces de beatificare includ,
printre altele, studierea și interpretarea tuturor documentelor redactate de
Securitate împotriva preotului martir și a colaboratorilor săi.
Sperăm ca acest demers istoric să aibă o traiectorie ascendentă rapidă
pentru ca părintele erou al credinței Dumitru Matei să poată fi cât mai curând
beatificat de Biserica Catolică, iar însoțitorii săi să fie recunoscuți ca eroi ai
poporului român și apărători ai valorilor umane și creștine.
29
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Un raport al Prefecturii Neamț din martie 1941
privind starea județului
Emanuel BĂLAN
A Report of the Neamt Prefecture from march 1941 on the State of the County
Abstract
In the context of the territorial losses of the summer of 1940 and the installation
of the Antonescu government, changes were also needed on the administrative
organization. The amendment of the administrative law of 1938 in the context of the
new borders was one of crisis, bureaucratic, pyramidal of hierarchical subordination. In
1941 the Ministry of Ministry of Internal Affairs sent circulars to counties on proposals
for administrative reform, a reform carried out in January 1942 by amending the Law
on the organization of the Ministry of Internal Affairs in 1936, creating a new
constituency to deconcentrate the central administration, the General Administrative
Inspectorate. This inspectorate was a guiding and controlling body of the foreign
services and the local administration and carried out investigations, inspections and
special tasks ordered by the ministry. In the following we will dwell on the proposals
sent to the Ministry of Internal Affairs by the Neamț Prefecture in 1941 but also on the
works to be done from the Prefecture's budget for 1941-1942, on the county roads and
buildings (schools, churches, public baths) and the agricultural campaign.
Keywords: Neamț Prefecture, Ministry of Internal Affairs, administrative
reform, agricultural campaign, Prefecture's budget, county roads

Evoluția evenimentelor din anii 1939-1940 a surprins România într-o
situație critică în condițiile în care Germania hitleristă se afla în plină
expansiune teritorială, în detrimentul aliaților noștri tradiționali. În contextul
pierderilor teritoriale și de populație din vara anului 1940, regele Carol al II-lea
abdică iar la 5 septembrie generalul Ion Antonescu este numit președinte al
Consiliului de Miniștri și însărcinat cu formarea unui nou guvern 1. În aceeași zi
se emite Decretul Regal nr. 3052 pentru suspendarea Constituției de la 1938,
care dizolvă și corpurile legiuitoare 2. Generalul Ion Antonescu este investit cu
puteri depline în conducerea Statului Român prin Decretul Regal pentru
investirea cu depline puteri și reducerea prerogativelor regale, nr. 3053 din 5
septembrie 1940 3. În acest registru, era nevoie și de modificări asupra
Decret Regal nr. 3051 din 5 sept. 1940, în „M.O.”, p. I, nr. 205 din 5 sept. 1940, p. 5058.
„M.O.”, p. I, nr. 205 din 5 sept. 1940, p. 5058.
3
Ibidem.
1
2
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organizării administrative, în acest sens Decretul-Lege din 1940 pentru
completarea dispozițiunilor art. 135 din Legea administrativă 4 prevedea că
primarii și ajutorii de primari puteau fi înlocuiți din funcție pentru lipsa de
control asupra organelor din subordine, gestiune necorespunzătoare, rea
administrare, neexecutare de ordine ș.a., constatarea acestor fapte putându-se
face prin anchete din oficiu ordonate de organele superioare.
Modificarea legii administrative din 1938 în contextul noilor frontiere era
una de criză, birocratică, piramidală de subordonare ierarhică. Erau desființate
Rezidențele Regale și organizate prefecturile județene prin Decretul-Lege 3219
din 21 septembrie 1940 5, decret care desființa ținuturilor și a redat județelor
personalitate juridică, acestea devenind doar circumscripții administrative, fără
organele deliberative, consiliile județene. Singurul organ de putere era
prefectul, cu puteri depline dar care trebuia să respecte legile în vigoare. Prin
lege, prefectul a primit dreptul de tutelă administrativă și atribuțiile de control
asupra comunelor rurale și urbane nereședință de județ, avea dreptul să emită
ordonanțe în limitele legii, care deveneau executorii după comunicarea la MAI
și aducerea la cunoștință publică și putea crea venituri de orice natură, dispune
impozite, taxe și cotizații în limite legale. Prefectul întocmea bugetul județului,
era ordonator de credite și administra patrimoniul județului.
Decretul-Lege de la 21 septembrie 1940 reînființează funcția de
subprefect (desființată prin Legea Administrativă din 1938). La fiecare județ
funcționa un subprefect – funcționar de Stat –, care nu avea atribuții proprii, ci
efectua doar, în numele prefectului, controlul și supravegherea tuturor
serviciilor administrative județene și alte servicii delegate de prefect. Pe lângă
prefect mai funcționa Consiliul de prefectură, care putea lucra obligatoriu și
gratuit ca organ consultativ, la convocarea prefectului, în grupuri, pe
specialități. Legea reglementa repartizarea arhivelor de la ținut la județele
respective (art.17), termenul și modul de repartizare a funcționarilor.
Inspectoratele ministeriale de pe lângă ținuturi deveneau servicii ale
ministerelor respective. Veniturile ținuturilor erau repartizate în felul următor:
impozitul agricol cuvenit ținutului se depunea la Casa de Economie într-un cont
care alimenta fondul comun, destinat contractelor și obligațiilor care depășeau
posibilitățile de plată ale unui județ ori ajutorării județelor deficitare, iar
celelalte venituri se încasau la nivel de județ.
În ceea ce privește organizarea pe servicii a prefecturilor, în conformitate
cu Decretul-Lege menționat s-au emis două regulamente care prevedeau
următoarele servicii: cabinetul prefectului, serviciul administrativ, serviciul
financiar, serviciul tehnic al drumurilor și construcțiilor și registratura și arhiva
4
5

Promulgat prin I.D.R. nr. 2290 în „M.O.”, p. I, nr. 203 din 3 sept. 1940. p. 5023-5024.
„M.O.”, p. I, nr. 221 din 22 sept. 1940. p. 5530-5532.
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generală. Organizarea acestor servicii însă, s-a reglementat diferențiat, pe
categorii de județe. Pentru prefecturile județelor considerate mai importante
(Ilfov, Prahova, Timiș-Torontal, Arad, Brașov, Dolj, Hunedoara, Iași și ClujTurda) serviciile erau în număr și nivel administrativ mai ridicate și cu atribuții
mai complexe 6. Pentru celelalte județe ale țării, Alba, Argeș, Bacău, Baia,
Bihor, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș, Câmpulung, Constanța, Covurlui,
Dâmbovița, Dorohoi, Făgăraș, Fălciu, Gorj, Ialomița, Mehedinți, Muscel,
Neamț, Olt, Putna, Rădăuți, Râmnicu-Sărat, Roman, Romanați, Severin, Sibiu,
Suceava, Târnava-Mare, Târnava-Mică, Tecuci, Teleorman, Tulcea, Tutova,
Vaslui, Vâlcea și Vlașca, serviciile prefecturilor aveau o organizare ceva mai
simplă și atribuții mai reduse 7.
În 1941. M.A.I. a trimis circulare în județe privind propuneri de reformă
administrativă, reformă realizată în ianuarie 1942 prin modificarea Legii pentru
organizarea Ministerului Afacerilor Interne din 1936 8, creându-se o nouă
circumscripție de deconcentrare a administrației centrale, Inspectoratul General
Administrativ 9. Acest inspectorat era organ de îndrumare și control al
serviciilor exterioare și al administrației locale și efectua anchete, inspecții și
însărcinări speciale ordonate de minister.
În cele ce urmează ne vom opri asupra propunerilor trimise M.A.I. de
către Prefectura Neamț în 1941, propuneri care vizau:
- organizarea Prefecturilor pe servicii, după organizarea ministerelor,
astfel că era nevoie la nivelul județelor de: serviciu al coordonării și economiei
cu următoarele atribuții:
■ punerea în aplicare a planului general de aprovizionare a
județului, având oficiile:
- Oficiul de valorificare a grâului;
- Oficiul speculei ilicite;
- Oficiul de aprovizionare.
■ administrarea bunurilor expropriate de la evrei;
■ plasarea refugiaților și evacuaților în cadrul românizării
comerțului;
■ Oficiul de închiriere pentru refugiați.
- înființarea funcției de Prim Pretor, cu atribuții de inspector județean;
- înființarea secretarului general al Prefecturii, cu atribuții de gospodărire
și păstrarea patrimoniului județului;
6
Regulament din 18 oct. 1940, sancționat sub nr. 3510 din 1940, în „M.O.”, p. I, nr. 244 din 18
oct. 1940, p. 5958-5960.
7
Regulament din 18 oct. 1940, sancționat sub nr. 3511 din 1940, în „M.O.”, p. I, nr. 244 din 18
oct. 1940, p. 5960-5962.
8
„M.O.”, nr. 5 din 7 ian. 1936. p. 114-139.
9
Legea nr. 14 din 8 ian. 1942, Decret-Lege nr. 36 din 1942, în „M.O.”, nr. 6 din 8 ian. 1942, p. 91.
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- menținerea drepturilor câștigate de pretori și subprefect proveniți dintre
ofițerii activi în ceea ce privește echivalarea titlului cu titlurile academice;
- înființarea secretariatului de plasă cu drepturi de a înlocui pretorii.
Secretarul de plasă să fie numai titrat 10.
Raportul de propuneri făcea și o analiză asupra rebeliunii legionare din
ianuarie 1941, asupra participării funcționarilor publici, iar din verificările
făcute nu au existat funcționari care „să fi luat parte la mișcări de stradă, sau
alte tulburări” 11.
Raportul prezintă și o sinteză a stării de spirit a populație și a
muncitorilor. Dacă la orașe, populația majoritară era liniștită, evreii, doreau
recuperarea bunurilor românizate. Mai mult, aceștia doreau pedepsirea
legionarilor care i-au maltratat și deposedat de bani în cursul lunii noiembrie
1940, în acest sens fiind depuse 70 de plângeri la Parchetul Neamț, dar spune
raportul, „dintr-un spirit de prevedere nejustificat, se feresc să facă reclamațiuni
precise” 12. În județ situația era liniștită, dar raportul atrage atenția asupra
necesității rezolvării de urgență a nevoilor de pășunat în pădurile statului și ale
particularilor pentru cele 17 comune de pe Valea Bistriței și creditarea sătenilor
pentru aprovizionarea cu hrana zilnică 13.
Documentul oferă informații interesante despre lucrările ce urmau a fi
făcute din bugetul Prefecturii pe anul 1941-1942, la drumurile județene și
clădiri (școli, biserici, băi populare).
În privința drumurilor și podurile investițiile erau următoarele 14:
Nr.
Valoarea
Specificarea lucrărilor
crt.
-leiAprovizionarea de pietriș pentru întreținerea drumului
1 județean Piatra – Tg. Neamț – Fălticeni între km 0+000 – 100.000
45+500
Idem pe drumul județean Dobreni – Roznov – Tazlău, între
2
94.000
km 0+000 – 52+500
Repararea digului pentru apărarea șoselei județene Piatra –
3 Mărgineni la capătul podului de la km 11+797, punctul 50.000
Călimani
Repararea digului de pe drumul județean Tupilați – Tg.
4
60.000
Neamț de la km 5+027 și Piatra – Tupilați, de la km 26+900
Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Ministerul Afacerilor Interne. Oficiul de
documentare și studii, d. 72/1941-1942, f. 2.
11
Ibidem, f. 4.
12
Ibidem, f. 6.
13
Ibidem.
14
Ibidem, f. 19.
10
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5
6

Repararea podului de lemn de pe drumul județean Piatra –
Tg. Neamț de la km 9+754, în lungime de 25 metri
Repararea podului de lemn de pe drumul județean Piatra –
Fălticeni, de la km 45+107
Total sumă

70.000
26.000
400.000

Urmau a fi făcute lucrări la drumuri și poduri execute din veniturile
extraordinare, astfel 15:
Nr.
crt.

Specificarea lucrărilor

Reconstrucția drumului județean Piatra – Tg. Neamț –
1 Fălticeni, între km 0 – 45+500, prin aprovizionări de pietriș
și piatră spartă
Idem a drumului județean Piatra N. – Girov – Tupilați, între
2
km 11+000 – 32+100, prin aprovizionări de pietriș
Idem a drumului județean Tupilați – Petricani – Tg. Neamț,
3
între km 0+000 – 28+600, prin aprovizionări de pietriș
Idem a drumului județean Piatra – Mărgineni, între km 000 –
4
27+700, prin aprovizionări de pietriș și piatră spartă
Idem a drumului județean Dobreni – Roznov, între km
5
0+000 – 21+000, prin aprovizionări de pietriș
Idem a drumului comunal din drumul județean Piatra –
6 Roman spre Dragomirești, între km 0+000 – 5+000, prin
aprovizionări de pietriș
Regularizarea cursului râului Bistrița, în dreptul podului de
7
beton armat din satul Frunzeni, comuna Cândești
Reconstrucția drumului comunal din șoseaua națională
8 Pașcani – Tg. Neamț – Călugăreni, de la fântâna de piatră
până în satul Lunca, comuna Vânători-Neamț
Reconstrucția drumului județean Broșteni – Crucea – Vatra
9
Dornei, între km 0+000 – 25+000
Reconstrucția drumului comunal din drumul județean Piatra
10 – Roman spre satul Ghilăești, comuna Bălănești, între km
0+000 – 2+600
Reconstrucția podului de lemn de 18 m.l. de pe drumul
județean Răpciuni – Schitul Durău, de la km 3+493, inclusiv
11
construcția digului de 55 m.l. pentru apărarea șoselei la
capătul podului
15

Ibidem, f. 20.
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Valoarea
-lei500.000
300.000
250.000
150.000
100.000
100.000
500.000
50.000
150.000
150.000

250.000

Reconstrucția șoselei județene Răpciuni – Schitul Durău pe
porțiunea ruptă de ape, între km 3+378 – 3+493, inclusiv
12
150.000
construcția digului de apărare a șoselei, paralel cu pârâul
Schit, pe o lungime de circa 115 m.l.
Total sumă
2.650.000
Investițiile sanitare nu erau nici ele uitate, fiind prevăzute sume de bani
pentru amenajarea unor băi populare în comunele județului 16:
Nr.
Specificarea lucrărilor
Comuna Valoarea
Terminarea construcției și amenajarea băii
1 populare de la Spitalul Hangu și montarea Hangu
100.000
instalațiilor
Terminarea construcției și amenajarea băii Ștefan
100.000
2
populare din satul Șerbești
cel Mare
Terminarea construcției și amenajarea băii Podoleni 100.000
3
populare din Podoleni
Total
300.000
Fond pentru lucrări neprevăzute, suplimentare,
32.000
sporuri, amenajări
Total
332.000
Pentru biserici era prevăzută suma de 500.000 de lei, pentru terminarea
construcției bisericii din satul Secu, comuna Buhalnița 17 și 80.000 de lei pentru
terminarea bisericii din Hangu 18.
Și pentru garajul mașinilor și autocamioanelor județului erau prevăzuți
400.000 de lei 19, în timp ce pentru repararea localului școlii din satul Cut,
comuna Dumbrava Roșie se alocau 60.000 de lei 20. Și palatul prefecturii avea
nevoie de reparații, adică de refacerea unei părți a acoperișului, fiind necesari
50.000 de lei 21.
Programul de lucrări ale comunelor rurale, pe anul financiar 1941/1942,
cuprindea următoarele investiții realizate din bugetele acestora 22:
Domeniul
Specificarea lucrărilor
Numărul
Construcții de localuri primării
1
Construcții și
reparații
Reparații de localuri primării
31
edificii publice Reparații localuri preturi
1
Ibidem, f. 22.
Ibidem, f. 23.
18
Ibidem, f. 26.
19
Ibidem, f. 24.
20
Ibidem, f. 25.
21
Ibidem, f. 27.
22
Ibidem, f. 29.
16
17
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Drumuri

Biserici de terminat
6
Construcții de noi localuri școli
4
Școli de reparat
30
Construcții de noi băi populare
8
Construire cuptoare de deparazitare
2
Construcție grajduri tauri
3
Reparații grajduri
7
Reparații dispensare
2
Adăposturi A.P.
1
Instalare curent electric Tarcău
1
Toată rețeaua de 836 km de șosele și drumuri comunale
întreținută, desfundare șanțuri, plantați pomi în zonă. Se vor
construi șapte îndiguiri pentru apărarea diferitelor localități.

Camera Agricolă Neamț întocmise un plan de lucru pentru campania
agricolă 1941/1942. Suprafața agricolă ce urma a fi însămânțată cu grâu de
toamnă era de 15.288 ha iar pentru campania de primăvară trebuiau însămânțate
65.559 ha. În acest sens, pentru mobilizarea agricolă, colectivul tehnic era
format din nouă ingineri agronomi, doi conductori agricoli, șapte administratori
agricoli de ocoale și 58 de agenți agricoli câte unul pentru fiecare comună.
Campania se baza pe 38 de tractoare, 10.140 pluguri de fier, 8750 de grape, 118
semănători și 120 garnituri de treierat 23, sămânța fiind asigurată. Însă, era
nevoie de cât mai multe tractoare, de încă 500 de pluguri, prășitori, dar și de
sape, coase, hârlețe „cât de multe” 24.
Documentul oferă informații valoroase și despre organizarea agricolă a
județului Neamț, respectiv a comisiei județene de mobilizare agricolă, existând
o conducere județeană în frunte cu prefectul, iar ca membri: comandantul
Cercului Județean de Recrutare, comandatul Legiunii de Jandarmi, directorul
Camerei Agricole și directorul Federalei. Existau comitete de plasă, conduse de
pretorul plășii, iar ca membri: șeful Ocolului Agricol și șeful Secției de
Jandarmi. La nivelul fiecărei comune exista un comitet format din primar, ca
președinte, notarul comunei, ca secretar, iar membri: agentul agricol, șeful
Postului de Jandarmi, directorul școlii, preotul paroh și delegatul unității
cooperatiste. Comuna era împărțită în vecinătăți a câte 25-30 gospodării 25.
Planul de însămânțare de primăvară prevedea următoarele suprafețe și
culturi, conform ordinului 4556/1941 al Ministerului Afacerilor Interne 26:
Ibidem, f. 31.
Ibidem, f. 32.
25
Ibidem, f. 33.
26
Ibidem, f. 34.
23
24
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grâu de toamnă
secară de toamnă
orz de toamnă
rapiță
secară de primăvară
orz de primăvară
ovăz
mei
hrișcă
mazăre
linte
bob
cartofi
ceapă
varză
chimion
cânepă
floarea soarelui
in
mac
muștar
sfeclă de zahăr

15.158 ha
55 ha
5 ha
70 ha
22 ha
3.500 ha
13.000 ha
300 ha
150 ha
300 ha
200 ha
5 ha
1.000 ha
200 ha
200 ha
20 ha
800 ha
1.500 ha
800 ha
50 ha
20 ha
400 ha

lucernă
trifoi
dughie
sfeclă nutreț
dovlecei
alte plante furajere
(măzăriche, porumb)
castraveți
usturoi
pepeni galbeni și
verzi
ardei
pătlăgele roșii
morcov
pătrunjel
ridichi
sfeclă roșie
țelină
pătlăgele vinete
mazăre de grădină
praz
fasole de grădină

1.300 ha
2.000 ha
300 ha
400 ha
10 ha
180 ha
60 ha
40 ha
7 ha
40 ha
53 ha
70 ha
40 ha
40 ha
15 ha
3 ha
10 ha
10 ha
30 ha
30 ha

Toate aceste investiții erau asumate de către șeful Serviciului Tehnic,
inginerul Gh. Bolocan, șeful Serviciului Financiar I. Ștefănescu și prefectul
județului, lt. colonel I. Teodorescu.
Erau prevăzute și lucrări de întreținere pe drumurile naționale aflate pe
teritoriul județului, cheltuielile fiind realizate din bugetul Direcției Generale a
Drumurilor pe exercițiul financiar 1941/1942, astfel 27:
Lucrări cu echipe pentru curățirea de șanțuri, teșiri sau completări de
acostamente precum și diverse lucrări în legătură cu întreținerea drumurilor
naționale
1/ Pe dr. naț. no. 16 Bacău – Piatra – Hangu – Frontieră km
40.000
87+000 – 130+470
2/ Idem pe dr. naț. no. 29 Vatra Dornei – Broșteni – Gura
70.000
Bistricioarei km 181+216 – 237+358
27

Ibidem, f. 36-37.
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3/ Idem pe dr. naț. no. 37 Iași – Pașcani – Tg. Neamț
Călugăreni km 49+525 – 100+000
4/ Idem pe dr. naț. no. 32 Săbăoani – Fălticeni km 18+353
81+423
5/ Idem pe dr. naț. no. 60 Dolhasca – Fălticeni km 0+000
26+812
6/ Idem pe dr. naț. no. 66 Pașcani – Dolhasca km 0+000
28+000
Total lei

–
–
–
–

60.000
40.000
20.000
20.000
250.000

Aprovizionări de materiale pentru îmbunătățirea și întreținerea drumurilor
1/ Pe pe dr. naț. no. 16 Bacău – Piatra – Hangu –
800 mc.
150.000
Frontieră km 87 – 114
2/ Idem pe dr. naț. no. 29 Vatra Dornei – Broșteni –
2500 mc.
450.000
Gura Bistricioarei km 181+216 – 237+358
3/ Idem pe dr. naț. no. 37 Iași – Pașcani – Tg.
1800 mc.
300.000
Neamț – Călugăreni km 49+525 – 100+000
4/ Idem pe dr. naț. no. 32 Săbăoani – Fălticeni km
1600 mc.
300.000
18+353 – 81+423
5/ Idem pe dr. naț. no. 60 Dolhasca – Fălticeni km
900 mc.
150.000
0+000 – 26+812
6/ Idem pe dr. naț. no. 66 Pașcani – Dolhasca km
900 mc.
150.000
0+000 – 28+000
Total lei

1.500.000

Reparațiuni, întrețineri, complectări, demontări și refaceri de poduri și podețe
1/ Pe drumul naț. no. 37 Iași – Pașcani – Tg. Neamț –
Călugăreni
175.000
a) Reconstrucția podețelor tubulare de beton din km 61+895,
62+700, 63+000, 79+390 și 80+255
2/ Pe drumul naț. no. 60 Dolhasca – Fălticeni
a) Reconstrucția podețelor tubulare de beton din km 20+800 și
70.000
20+675
250.000
b) Complecta refacere a podului din lemn km 20+775
3/ Pe drumul naț. no. 66 Pașcani – Dolhasca
a) Reconstrucția podețelor tubulare de beton din km 11+373,
175.000
18+560, 20+212, 20+844 și 24+084
b) Reconstrucția suprastructurii podului de lemn din km 1+393
50.000
c) Reconstrucția complectă a podului de lemn din km 16+315
80.000
Total lei
800.000

https://biblioteca-digitala.ro

Întreținerea și repararea localurilor ocupate de Inspectorate de serviciile
exterioare de drumuri, fântânilor, împrejmuirilor garajelor de automobile, a
cantoanelor etc.
1/Repararea acoperișului și a beciului la locuința omului de
serviciu și magaziilor, precum și construcția gardurilor la
250.000
localurile Serviciului
2/ Repararea cantoanelor de pe dr. naț. no. 16 km 47+600,
180.000
61+500, 65+440, 77+345 și 92+574
3/ Idem pe dr. naț. no. 29 din km 192+882, km 199+830 și
150.000
223+427
4/ Idem pe dr. naț. no. 32 km 67+174 și 68+304
80.000
5/ Idem pe dr. naț. no. 37 km 97+381 și 117+000
100.000
6/ Idem pe dr. naț. no. 66 km 11+380 și 25+757
50.000
Total lei
810.000
Reparațiuni și întrețineri de ziduri de sprijin, apărări, consolidări și parapete
1/ Pe drumul național no. 16 Bacău – Piatra – Hangu – Frontieră
40.000
a) Repararea zidului de sprijin din km 95+500 și 95+825
b) Idem repararea și prelungirea digului de piloni de stejar la
250.000
podul din km 100+260
2/Pe dr. naț. no. 66 Dolhasca – Pașcani
a) Repararea pintenilor și reîncărcarea lor cu piatră de pe lângă
200.000
podul de beton peste râul Siret de la km 25+600
Total lei
Revopsirea podurilor și parapetelor metalice
1/ Pe drumul național no. 66 Dolhasca – Pașcani
a) Revopsirea parapetelor podului de beton de la Dolhasca km
25+367
Total lei

490.000
40.000
40.000

Procurarea de mobilier
1/Complectarea mobilierului Serviciului
30.000
2/ Procurarea mobilierului necesar Secției Pașcani, birouri și
15.000
camera inspecții
Total lei
45.000
Construcții noi și refaceri de ziduri de sprijin, apărări, parapete, cantoane și
bordee
1/ Pe dr. naț. no. 16 Bacău – Piatra – Hangu – Frontieră:
60.000
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a) parapete din lemn de brad la km 96
b) reconstrucția digului din beton și construcția a trei pinteni în
km 113+070 – 113+140
c) îndiguiri pentru apărarea drumului contra viiturilor apei
Bistrița km 98+475
d) idem pentru apărarea culeei podului de peste pârâul Schit km
111+740
2/ Pe dr. naț. no. 29 Vatra Dornei – Broșteni – Gura
Bistricioarei:
a) parapete de lemn de stejar km 200+235
b) construcția digului din lemn de brad, umplut cu bolovani ptr.
apărarea drumului în satul Roșieni
c) executarea zidurilor de sprijin km 201+625 și 227+400
3/ Pe dr. naț. no 37 Iași – Pașcani – Tg. Neamț – Călugăreni:
a) bârne de stejar la supraînălțările între km 63+500 – 63+800,
67+700 – 68+100, 68+340 – 69+990 și 71+350 – 72+850, în
total 7200 ml.
b) construcția unui dig din piloți ptr. Apărarea rampei podului
peste râul Siret km 68+250
c) idem dig de piloți ptr. apărarea șoselei km 63+650
4/ Pe dr. naț. no. 66 Dolhasca – Fălticeni:
a) consolid. podurilor km 16+315, 17+302 și 19+159 prin
diguri transv. potmolitoare din lemn de stejar
Total lei
Construcții de garaje noi
Total lei

600.000
500.000
100.000

200.000
200.000
300.000

200.000
200.000
80.000
100.000
2.540.000
600.000
600.000

Aceste investiții erau asumate de către șeful serviciului, inginer V.
Borbath, subinginer Gorun și prefect.
Raportul cuprinde și starea drumurilor naționale de pe teritoriul județului.
Astfel, drumul 16 Bacău – Piatra – Hangu – Prisecani, de la km 23+000 la
130+470, deci 107,470 km. Starea acestuia între km 23+000 și 57+300 era
foarte proastă (pavaj doar la Buhuși și Piatra Neamț). Nu existau bani la
Direcția Generală a Drumurilor pentru întreținerea acestui sector, fiind necesară
suma de 520.000 de lei. Sectorul de la km 62+480 la 130+470 era bun, cu
excepția unor mici porțiuni, unde urma a se interveni. Porțiunea drumului
cuprinsă între km 62+480 – 86+450 a fost pietruită și cilindrată în 1940, iar
întregul sector urma a fi pietruit și cilindrat în cadrul lucrărilor militare de către
misiunea germană.
Drumul național 29 Vatra – Dornei – Dârmoxa – Broșteni – Gura
Bistricioarei, km 181+216 – 237+358, adică 55,942 km, era într-o stare bună. În
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schimb, drumul național 37 Iași – Pașcani – Tg. Neamț – Călugăreni, km
92+941 – 150+050, deci 57,109 km, avea o parte de 7 km într-o stare jalnică, în
timp restul drumului era pietruit și cilindrat.
Organizarea administrativ-teritorială a României a trecut printr-o serie de
schimbări, cu un model specific, menite să asigure coeziunea națională,
producția și echilibrul social. Sistemul centralizat, condus în teritoriu cu mână
forte de către prefect, este evident, așa cum reiese și din materialul prezentat în
acest studiu.

Harta județului Neamț cu drumurile județene și naționale
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Exilul mitropolitului Visarion Puiu (1944-1964) 1
Aurel-Florin ȚUSCANU
The exile of Metropolitan Visarion Puiu (1944-1964
Abstract
On 24th of August 1944, Metropolitan Visarion Puiu was commissioned by the
Romanian Orthodox Church Synod with assisting, along with other hierarchs, the
ceremony consecrating a Croatian Bishop. Afterwards, the Metropolitan departed for
Vienna, where he was scheduled for medical investigations and, learning of the latest
political changes back at home, decided not to return to Romania, initiating a twenty
year long exile. He travelled a lot and lived in different places in Austria, Italy,
Switzerland and France, where he eventually left this life, on 10th of August 1964.

Visarion Puiu – repere biografice: S-a născut la 27 februarie 1879, la Pașcani, din părinții Ioan
și Elena Puiu, primind la botezat numele Victor; copilăria și primele 3 clase primare la Pașcani;
1889-1994, clasa a patra primară și Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe” din Roman. 18941899, Seminarul teologic „Veniamin Costachi” Iași; 1900-1905, București: Facultatea de
Teologie (1900-1904); funcționar la Administrația Casei Bisericii (1902-1905); februarie 1905
– ianuarie 1907; iulie-august 1908, la Catedrala Episcopală din Roman; tuns în monahism (22
decembrie 1905); hirotonit diacon la 25 decembrie 1905; ianuarie 1907 – iulie 1908 –
Academia teologică din Kiev, bursier; august 1908 – august 1918, Galați – diacon la catedrala
Episcopală (august-octombrie 1908); hirotonit preot la 7 octombrie 1908; protosinghel (6
decembrie 1908); arhimandrit (1 ianuarie 1909); Vicar Eparhial al Eparhiei Dunării de Jos (1
ianuarie 1909); director al Seminarului „Sf. Andrei” (1 aprilie 1909 – 1 sept. 1918); 1918-1921,
director al Seminarului din Chișinău și Exarh al mănăstirilor din Basarabia; 1921-1923, episcop
al Argeșului; 1923-1935, episcop al Hotinului, cu reședința la Bălți; 1935-1940, mitropolit al
Bucovinei, cu reședința la Cernăuți; 1940-1942, se retrage la Schitul Vovidenia, lângă
Mănăstirea Neamț, în casa construită în anul 1937; decembrie 1942 – decembrie 1943, Șef al
Misiunii Bisericești în Transnistria și mitropolit al Odessei; decembrie 1943 – august 1944.
Vovidenia, București, Mănăstirea Cernica; la 15 august 1944 se afla în misiune oficială la
Zagreb, în Croația; august 1944 – august 1964, exilul său în Occident: Austria: Viena (1944octombrie 1945), Italia: Abațiile din Praglia, Maguzzano și Pontida (octombrie 1945 –
octombrie 1947); Elveția: Sanvico – Lugano (octombrie 1947 – august 1949); Franța: Paris,
Cannes, Theoule, Draguignan, Viels-Maisons (august 1949 – august 1964); 1945, fondator al
Eparhiei Ortodoxe Române pentru Germania și Austria, devenită, din 1949, Eparhia Românilor
din Străinătate, cu sediul la Paris; 21 februarie 1946, condamnat la moarte, în contumacie, de
Tribunalul Poporului din București; 28 februarie 1950, depus din treaptă (caterisit) de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar pe 25 septembrie 1990, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române îi ridică caterisirea și îl reabilitează; 10 august 1964, s-a stins din viață, la
vârsta de 85 de ani, în localitatea Viels Maison, unde a locuit din 1951, fiind înmormântat în
cimitirul catolic al localității. În 1992 a fost reînhumat în Cimitirul Montparnasse din Paris.
1
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During his exile, he exchanged a great volume of letters with great figures of his
time, of which we should mention the Patriarch of Jerusalem and the letters addressed
to the Patriarchs of Moscow and Constantinople. The letter to the Patriarch of Moscow
is a courageous initiative, valuable for its analysis and especially the suggestions the
Romanian Hierarch makes in it related to the Christian unity.
Looking into the life and works of this Hierarch wronged by history, we will
understand that he was a victim of the worst sort of politicking, but he remained
righteous before the Lord, before men and before his own conscience.
Key Words: Metropolitan Visarion Puiu, Patriarchy of Moscow, Romanian
Orthodox Diocese from abroad, Romanian Church in Paris.

În luna august 1944, mitropolitul Visarion Puiu, pensionat fiind la acea
vreme, după ultima sa misiune din Transnistria (decembrie 1942 – decembrie
1943), a fost delegat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să
participe la hirotonia unui ierarh ortodox, ce urma să aibă loc la Zagreb, în
Croația, în ziua de 15 august 1944, unde a slujit alături de mitropolitul
Hermogene (ierarh rus refugiat în Iugoslavia după revoluția din Rusia), precum
și alți ierarhi ortodocși, reprezentanți ai unor biserici autocefale 2.
Ultimul domiciliu al mitropolitului Visarion, de unde a și plecat în exil, a
fost Mănăstirea Cernica, în „Casa Iustin Șerbănescu”, acolo unde îl vizitau
diverse personalități și diplomați de rang înalt din țările Axei 3.
În ziua de 15 august 1944, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului,
mitropolitul Visarion a oficiat, alături de alți ierarhi, slujba de sfințire
(hirotonia) a unui arhiereu croat, apoi a avut o întâlnire cu presa, fiind unul
dintre primii ierarhi ortodocși care au sesizat rolul presei, folosind-o ca pe o
tribună. Cu acel prilej mitropolitul a luat atitudine și a condamnat ororile
războiului, aluziile făcute de dânsul vizau și atrocitățile comise împotriva
sârbilor sub regimul lui Ante Pavelici Poglavnik 4.
Plecarea în străinătate a mitropolitului s-a făcut legal, cu delegație de la
Sfântul Sinod, dar avem convingerea că ea a fost pregătită din timp. Iată ce ne
determină să afirmăm acest lucru. Există o carte de vizită a profesorului Mato
Sakalic, de la Legația Croată din București, trimisă lui Visarion Puiu la 30 iulie
1944, care păstrează o notă pe verso: „Am primit răspuns din Croația pentru Dv
și vă aștept mâine la Legație dimineață, sau după masă” 5.
2
Adrian Nicolae Petcu, Despre misiunea mitropolitului Visarion Puiu la Zagreb (august
1944), în revista „Valori Perene”, anul III, nr. 3, 2012, p. 18-24; același autor, Aspecte inedite
privind exilul mitropolitului Visarion Puiu, în revista Valori Perene, an. I, nr. 1, 2010, p. 30-38.
3
Dumitru Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu. Documente din pribegie (1944-1963), Editura
Moldopress, Pașcani, 2002, p. 16.
4
Jean-Paul Besse, L’Église orthodoxe roumaine de Paris, édition D.U.C., Paris, 1994, p. 111.
5
Dumitru Stavarache, op.cit., p. 18.
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Câteva zile mai târziu, pe 9 august
1944, mitropolitul Visarion a ridicat de la
Banca Română București, contravaloarea
a două cecuri, bani necesari pentru
această călătorie 6.
Cât privește contextul în care
mitropolitul a rămas în exil și cauzele
care l-au determinat să ia această decizie,
avem mărturiile unor cercetători,
preocupați de viața și opera sa. Iată, spre
exemplu, ce consemnează Jean Paul
Besse, care a întocmit o lucrare
monografică dedicată Bisericii Ortodoxe
Române de la Paris: „Mitropolitul
Visarion Puiu nu se putea întoarce în
România în urma ofensivei sovietice din
august 1944 și a încetării ostilităților
anulate de rege. El se stabilește un timp în
Mitropolitul Visarion Puiu
Austria, la Viena, unde se pare că a jucat
un rol important alături de Horia Sima, Șeful Gărzii de Fier aflat în exil. Întradevăr, în vechea capitală habsburgică, urmașul lui Codreanu, forma, la 10
decembrie 1944, un Guvern fidel Axei.
Tot acolo, Viorel Trifa, care devine apoi episcopul Valerian al românilor
din America, slujește ca secretar mitropolitului Visarion, care locuiește apoi în
Italia, Elveția și, începând din septembrie 1949, în Franța” 7.
Un prieten apropiat al mitropolitului Visarion și vechi colaborator al
acestuia, profesorul Constantin N. Tomescu, ne oferă alte detalii prețioase:
„Sfântul Sinod și Mareșalul (Antonescu – n.n.) l-au delegat să plece, cu un
avion special, în Dalmația Iugoslaviei, ca să participe la hirotonia și instalarea
unui episcop ales (...). A fost acolo de și-a îndeplinit misiunea. Cum însă era
aproape de Viena, a cerut să treacă cu avionul și la Viena, ca să-l mai consulte
medicul specialist, care i-a vindecat pupila înghețată a ochiului său drept.
Pilotul a acceptat. Acolo, la Viena fiind, l-a prins ziua de 23 august 1944 (...).
În această nouă situație, vlădica s-a hotărât să nu se mai întoarcă în Patria
sa (...) și astfel se înțelege cu pilotul și acesta renunță și el a se întoarce în patrie
și pune avionul la dispoziția autorităților austriece. Vlădica, deci, se
autoexilează. La început a fost închis într-un lagăr în Tirol, la Salzburg. Acolo
se afla încă la 1 ianuarie 1945. Este cazul să combat un zvon fantezist, cum că
6
7

Ibidem.
Jean-Paul Besse, op. cit., p.111.
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el s-ar fi atașat legionarilor români fugiți din țară, sub conducerea lui Horia
Sima și că acești criminali, alcătuind un guvern românesc fantomă la Berlin, l-ar
fi avut și pe Visarion Puiu în guvern ca ministru al Cultelor” 8.
În perioada petrecută la Viena, mitropolitul a locuit la „Hotel Imperial”,
apoi în acel lagăr de la Salzburg, în Tirol, de unde va pleca în 1945 în Italia,
fiind găzduit în perioada 27 octombrie 1945 – 13 iunie 1947 la Abația din
Maguzzano.
Trebuie să menționăm un detaliu important, că retragerea mitropolitului
aici, găzduirea și siguranța șederii sale vreme de aproape doi ani, a fost decizia
luată de autoritățile superioare bisericești de la Vatican. Cardinalul Tisserant,
Prefectul Congregației Bisericilor Orientale de la Vatican, a primit încuviințarea
papei Pius al XII-lea în acest sens 9.
Constantin N. Tomescu, Prietenul meu Visarion Puiu, Ediție îngrijită de pr. Dumitru
Valenciuc și Dragoș Radu Mihai, Suceava, 2005, p. 55; după Jurnal din viața mea
(manuscrisul depus la ANIC, fondul Constantin Tomescu, 1124 p., dosar 2, capitolul 26, p.
245-273. Din păcate, mai persistă până astăzi opinii legate de colaborarea mitropolitului
Visarion cu guvernul din exil: vezi Gheorghe Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian
Sandache, Radiografia Dreptei Românești, Editura FF PRESS, București, 1996, p. 131; Au
existat discuții ca mitropolitul Visarion să intre în guvernul de la Viena. La 11 noiembrie 1944 a
fost vizitat, la Kitzbuchel, de maiorul Knigge, care i-a propus participarea la acțiuni împotriva
Bisericii Ortodoxe „staliniste”. Mitropolitul și-a dat acordul dar în anumite condiții. Sesizând
adevăratele intenții ale lui Horia Sima, mitropolitul renunță. Pr. Ștefan Palaghiță consemna
despre aceasta: „Tot în acea săptămână a fost adus la Viena și mitropolitul Visarion. Și aici, s-au
făcut presiuni disperate asupra lui din partea lui Sima, generalului Chirnoagă, maiorului Ioan
Matei și alții, cât și din partea lui Altenburg și, mai ales, a profesorului Gamillscheg, ca să
revină asupra hotărârii luate de a nu intra în guvern, dar Vlădica a rămas la vechea lui atitudine
că vrea să lucreze în cadrul unei Eparhii. Au fost și scene de tandrețe tragicomică cu văicăreli
că-și pierd situația... Cercurile germane puneau, desigur, mai mult preț pe numele și persoana
mitropolitului decât pe cei 50-60 de brigadieri, la care se adăugau vreo 200 de naivi și
interesați” (Ștefan Palaghiță, Garda de Fier spre reînvierea României, Editura Roza Vânturilor,
București, 1993, p. 267-268). De altfel, așa se explică și ura ce au manifestat-o legionarii
împotriva mitropolitului până la sfârșitul vieții sale. Istoricul Dumitru Stavarache a publicat o
scrisoare elocventă în acest sens, datată 14 ianuarie 1858, Windsor-Canada, adresată
mitropolitului Visarion, care se afla atunci în Franța. Iată un fragment: „Prea Sfințite, Prea
Sfințite! Cu inima îndurerată vă scriu în grabă despre ceea ce vă amenință. Aseară s-a ținut o
ședință secretă la Toronto al cărei rezultat a fost: SĂ MOARĂ CA IORGA, mitropolitul care
ne-a încurcat și bisericește și politicește. Jurăm! Jurăm! Aseară a plecat într-acolo unul de care
ne este frică la toți, și cu alții din Franța, să pună planul în aplicare. Vă rog să luați măsuri... Îmi
fac datoria să vă scriu eu un tânăr moldovean, care nu vreau să mor cu conștiința neîmpăcată...
Așa să-mi ajute Dumnezeu. Amin, Amin!”, Dumitru Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu.
Documente din pribegie (1944-1963), editura Moldopress, Pașcani, 2002, p. 281-282.
9
Mons. Anton Despinescu, Mitropolitul Visarion Puiu, un ierarh român luminat, în revista
Institutului Romano Catolic Iași, nr. 2, 1998, p. 236; vezi și pr. prof. Ionel
Popescu, Mitropolitul român Visarion Puiu la mănăstirea Maguzzano – Italia, în ziarul
„Învierea”, Timișoara, an. XI, nr. 12 (246) / 2000, p. 2.
8
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În dorința de a afla cât mai multe lucruri din perioada șederii
mitropolitului Visarion Puiu în Italia, am descoperit faptul că primele
mărturii legate de această etapă au fost cercetate și publicate la noi de către pr.
prof. Anton Despinescu de la Institutul Romano-Catolic din Iași 10, cel care a
primit din Italia (Abația din Maguzzano), o mapă cu documente și
corespondență (conținea 60 de pagini), legate de anii petrecuți de mitropolitul
Visarion în Italia.
Documentele au fost structurate pe trei capitole distincte (A, B și C):
Primul capitol (A) are șase pagini (p. 3-8) și prezintă, cronologic, însemnări din
perioada 27 octombrie 1945-13 iunie 1947, al doilea capitol (B), cuprinde trei
pagini (p. 9-11), care conțin o listă a corespondenței mitropolitului Visarion
Puiu cu superiorul Abației de la Maguzzano, Părintele Giovanni Calabria, iar
partea a treia (C), (p. 11-49) conține 34 de scrisori, expediate de către
mitropolitul Visarion Puiu: 11 din Maguzzano; 8 din Sonvico-Lugano (Elveția);
15 din Franța, în total 38 de pagini. La pagina 50 se găsea o copie dactilo a
știrii transmise la Radio România în ziua de 29 martie 1950, orele 22.00, în care
se anunța caterisirea mitropolitului Visarion de către Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. La paginile 51-56 era anexată scrisoarea mitropolitului
Visarion Puiu către Patriarhul Moscovei din octombrie 1951, cu privire la
comunismul politic-social și pacea lumii, iar ultimele pagini ale mapei (dosar),
de la p. 57 la p. 60, a fost anexat un articol interesant, publicat de Mitropolitul
Visarion la revista italiană „Unitas”, numărul din martie-aprilie 1955, având
titlul: „Spre reîntregirea creștinismului”.
Există informația că mitropolitul Visarion ar fi ținut un jurnal personal pe
toată perioada exilului său, fapt menționat de către prietenul său, profesorul
Constantin Tomescu în lucrarea sa Jurnal din viața mea. Dacă acest jurnal
există undeva, ar putea lămuri, pe deplin, perioada de pribegie a ierarhului
nostru, dar este posibil ca informațiile pe care le-ar deține să contravină
intereselor celor care îl păstrează, fapt pentru care va rămâne mult timp înainte
acoperit de uitare!
Cei douăzeci de ani de pribegie, petrecuți de mitropolit în exil, au avut ca
obiectiv de bază unitatea diasporei românești. În anul 1945, Visarion Puiu a
fondat prima Eparhie a românilor din Europa de Vest, devenită mai târziu
(1949), Eparhia Românilor din Străinătate, cu sediul la Paris.
Pentru început, au fost zece parohii afiliate noii Eparhii a Românilor din
Străinătate: Catedrala „Sfântul Ioan Teologul”, numită și „Sfântul Arhangheli
Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris, Biserica „Sfântul Gheorghe” din Köln,
Germania de Vest, Biserica „Sfântul Treime”, Offenburg, Germania de Vest,
Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, Geneva, Elveția, Biserica „Sfântul
10

Ibidem, p. 236-240.
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Gheorghe”, Lausanne, Elveția, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
Skarkolmen, Suedia, Biserica „Sfântul Arhangheli”, Boras, Suedia, Biserica
„Sfântul Spirit”, Liege, Belgia, Biserica „Sfântul Petru”, Londra, Anglia,
Biserica „Buna Vestire”, 8080 Cristofor Columb, Montreal, Canada, organizate
în trei protopopiate 11. Ca un adevărat părinte spiritual și iscusit misionar,
mitropolitul le-a adresat românilor de pretutindeni, risipiți din diverse motive
prin țări străine, mai multe scrisori pastorale, apeluri și îndemnuri, încercând
prin acestea să-i adune sub un omofor, sub cupola Bisericii 12.
Mitropolitul și-a ales un vicar, în persoana arhimandritului Teofil
Ionescu, pe care l-a hirotonit arhiereu în decembrie 1954, cu scopul de a-l ajuta
în misiune și pastorație, pentru a organiza noua Eparhie, îngrijindu-se, totodată,
și de soarta românilor din America și Canada. Iată ce scria mitropolitul Visarion
fostului său secretar, (între timp ajuns episcop în America), Valerian Trifa, într-o
corespondență din anul 1955: „Dumnezeu știe și vor afla și oamenii cu câtă
sinceritate sufletească am dorit a interveni în sprijinirea, prin Biserică, a
românilor risipiți din țările europene și americane și câte piedici am avut!” 13.
Problematica unității creștine, văzută de el ca o unitate spirituală în specificul
Bisericilor Naționale, a abordat-o încă din perioada formării sale teologice tratând
această temă în lucrarea de licență susținută la Facultatea de Teologie din
București, cu tema: Creștinism și naționalitate (tipărită în anul 1904)14.
Activitatea sa complexă, desfășurată până la plecarea din țară, l-a
consacrat ca demn reprezentant al ortodoxiei românești și luptător pentru
unitatea creștină. A călătorit mult, a vizitat nu mai puțin de 22 de țări europene,
a acordat burse studenților merituoși pentru a studia în alte țări creștine, a
condus cea mai mare Misiune Ortodoxă Română în afara granițelor țării, cum a
fost cea din Transnistria (1942-1943), având reședința la Odessa.

11
Aurel Sergiu Marinescu, O contribuție la istoria exilului românesc, vol. 4, Editura Vremea,
București, 2004, p. 150-151.
12
Noua eparhie s-a numit inițial Eparhia Ortodoxă Română pentru Germania și Austria, având
reședința la Viena, unde locuia mitropolitul, apoi în sediile de pribegie ale acestuia, în Italia,
Elveția și, din anul 1949, la Paris. Vezi: Viorel Trifa, Memorii, Editura Limes, Cluj Napoca,
2003, p. 151-171; Dumitru Stavarache, Documente inedite ale mitropolitului Visarion Puiu din
perioada 1945-1949, în revista „Cetatea Bihariei”, Oradea, Seria a II-a, nr. 1/2004, p. 88-92. Pe
ștampila Eparhiei găsim următoarea inscripție: „EPARHIA ROMÂNILOR DIN
STRĂINĂTATE – 1945”. În dosarul (mapa) trimisă de la Maguzzano Episcopiei RomanoCatolice de Iași, în partea a III-a (C), la paginile 7 și 36 vedem pe corespondența cu Don
Giovanni Calabria și antetul acestei Eparhii: „LE DIOCESE DES ROUMAINS A
L”ETRANGER; EPARHIA ROMÂNILOR DIN STRĂINĂTATE, 9 bis Rue Jean de Beauvais,
Paris, 5, Telephone ODEONE 69-34”.
13
Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., doc. nr. 23.
14
Visarion Puiu, Însemnări din viața mea, Editura Trinitas, Iași, 2004, p. 112.
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Unitatea creștinilor a continuat să fie pentru mitropolitul pribeag un ideal,
în care a crezut și pentru care a luptat cu toate mijloacele, întâmpinând multe
piedici și dezamăgiri.
Șederea sa îndelungată în
mediul
occidental
apusean, mai ales perioada
cât a locuit în Italia la
Abația din Maguzzano, i-a
oferit
posibilitatea să
cunoască
preocupările
social-filantropice
și
misionare ale Bisericii
Romano-Catolice,
în
perspectiva
unității
creștine, ba chiar a
participat cu mult interes
și admirație, față de
eforturile apusenilor, la
multe
inițiative
ale
acestora, fapt ce reiese din Mitropolitul Visarion Puiu și însoțitorii săi, întâmpinați
bogata
corespondență de preotul Giovanni Calabria la biserica San Zeno in
purtată de mitropolitul
Monte în ziua sosirii în abație – 1945
Visarion cu sacerdotul
Giovanni Calabria, dar și cu alte personalități eclesiastice din Italia.
Faptul că în biserica de la San Zeno in Monte din Verona, acolo unde se
află mormântul părintelui Giovanni Calabria (canonizat la 18 aprilie 1999), pe
peretele nordic în vecinătatea sarcofagului de granit, a fost imortalizat pe perete
într-un basorelief, mitropolitul Visarion Puiu, în ținuta monahală bizantină,
alături de un sacerdot catolic (don Giovanni Calabria), îmbrăcat în straiele
liturgice specifice cultului apusean, constituie o recunoaștere a meritelor sale
depuse în slujba unității creștine. Între documentele elaborate de mitropolitul
Visarion pe această temă, putem aminti, memoriul trimis Patriarhului
Ierusalimului, precum și scrisorile adresate Patriarhului Moscovei și
Patriarhului Constantinopolului. La 15 aprilie 1948, mitropolitul a trimis un
material spre publicare, redacției revistei „Union” din Freiburg, intitulat
sugestiv Spre reîntregirea creștinismului, pe care îl va trimite și Cardinalului
Tisserant la Vatican (după cum însuși autorul va menționa), iar materialul va fi
publicat și în revista „Unitas”, ediția italiană.
Acest material este valoros atât prin analiza ce o face ierarhul ortodox, cât
mai ales prin propunerile sale, în favoarea unității creștine: diferențele
dogmatice să fie lăsate pe seama Sinoadelor episcopilor și a profesorilor
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competenți de la Facultățile de Teologie; să se înceteze cu lecțiile și
conferințele ostile care accentuează numai punctele divergente; literatura scrisă
pentru a întreține raporturile intolerabile dintre Ortodoxie, Catolicism,
Protestantism și Iudaism, să fie puse sub cheie în biblioteci; să se încurajeze o
literatură de fraternizare, care, fără a ignora
diferențele, să sublinieze punctele comune;
schimburile de studenți, profesori, între
facultățile de Teologie; colaborarea literară
reciprocă în revistele de teologie; vizitele
reciproce ale episcopilor din Orient și
Occident pentru o mai bună cunoaștere;
schimburile de informații și de experiență;
consultările și conferințele pregătitoare
pentru un nou Sinod Ecumenic;
colaborarea frățească în marea acțiune de
educare a popoarelor în lumina
creștinismului, ca apărare împotriva
curentelor ideologice actuale, care pot fi
distructive 15.
În memoriul trimis Patriarhului
Ierusalimului,
în
decembrie
1948,
mitropolitul Visarion făcea o temeinică
analiză a acestui oraș simbol, capitală a
Creștinismului și avansa unele propuneri
pentru punerea în valoare și reorganizarea
Cetății Sfinte a Ierusalimului: declararea
orașului Ierusalim ca oraș internațional,
Basorelief reprezentându-i pe
care să fie pus sub control ONU, garantarea
Visarion Puiu și don Calabria,
drepturilor de proprietate a diferitelor
amplasat lângă mormântul Sfântului Biserici și confesiuni care conviețuiesc aici
Giovavanni Calabria în biserica
(creștini, evrei, musulmani); Sinodul
San Zeno din Verona
Patriarhiei Ierusalimului să se constituie cu
participarea delegaților din fiecare Biserică Ortodoxă Națională (Grecia, Rusia,
România, Serbia, Bulgaria, Albania, Finlanda s.a.); un Comitet al delegațiilor
din Sinod, care dețin proprietăți în Țara Sfântă, să supervizeze administrarea
acestora; ajutorarea Locurilor Sfinte prin colecte făcute în toate țările creștine etc.
Scrisoarea către Patriarhul Moscovei, expediată din exil (Franța), în
octombrie 1951, este sugestivă și deosebit de prețioasă pentru analiza
pertinentă a marilor probleme cu care se confrunta pe atunci omenirea, după
15

Mons. Anton Despinescu, op.cit., p. 243-244.
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încheierea războiului și expansiunea regimului comunist în estul Europei, dar și
pentru previziunile mitropolitului și soluțiile propuse de dânsul: „De aceea –
scria Visarion Puiu Patriarhului Moscovei – nu considerați ca o profeție, sau
fantezie ceea ce scriu, ci pur și simplu ca o afirmație logică, verificată de istorie,
că prăbușirea imperiului sovietic de astăzi, va urma automat, deoarece cu cât își
va extinde mai mult cuceririle nedrepte și sistemul dur de guvernare, cu atât mai
rapidă va fi căderea, având în vedere vulcanii de ură mocnind împotriva lui” 16.
Corespondența mitropolitului Visarion din exil (1945-1963), purtată cu
înalți prelați ai Bisericilor Ortodoxe, Catolice și Anglicane, constituie o dovadă
incontestabilă a faptului că ideea apropierii și cooperării tuturor bisericilor
creștine a fost o preocupare constantă a acestui curajos și luminat misionar român.
Greutățile vieții de pribegie și suferințele anilor bătrâneții i-au șubrezit
starea sa de sănătate, dar nu au reușit, nicicum, să stingă flacăra crezului său și
nici optimismul ce-l caracteriza.
Gândul de a se întoarce în țara natală nu l-a părăsit niciodată în cei
douăzeci de ani de exil. Ultima tentativă de întoarcere în România a fost chiar
în anul morții sale (1964). Despre aceasta, iată ce consemna în Memoriile sale,
prietenul și biograful său, profesorul universitar Constantin N. Tomescu: „În
anul 1964, prin iulie se pare, s-a făcut ultima încercare a Guvernului nostru
român, ca să-l aducă pe mitropolitul Visarion în Patria lui, să mai sărute o dată
pământul strămoșesc și să se îngroape în el, alături de ai lui părinți. Astfel,
fratele său, doctorul Constantin Puiu, din Galați, str. Nicolae Bălcescu nr. 25, a
fost îndemnat să plece la Paris și să-l convingă pe fratele Visarion ca să se
întoarcă în Țară, cu încredințarea că i se vor anula cele două grave sentințe,
că-și va recăpăta titlul de mitropolit și va avea o pensie suficientă. I s-a dat
doctorului cuvenitul pașaport și el și-a cumpărat biletul de drum și a plecat cu
avionul. Ce emoționantă trebuie să fi fost întâlnirea celor doi frați, după aproape
20 de ani, încărcați cu asemenea evenimente.
Îi era și lui dor să vină în Țară și, auzind cele vești de la fratele său, s-a
hotărât Vlădica să plece din Paris. Dar s-a îmbolnăvit, a răcit și a dat într-o
complicație, ca la cei bătrâni; insuficiența cardiacă a pus punct vieții sale și în
ziua de 10 august 1964 s-a stins din viață mitropolitul Visarion Puiu, în
suburbia pariziană Viels-Maison (Aisne), în vârstă de 85 de ani. În odăița lui nu
s-au găsit nici banii necesari pentru îngropare, ci locuitorii de pe acolo, vecinii
au acoperit trebuințele cu o colectă a lor. Trupul lui a fost îmbrăcat în veștmânt
clerical, cu o cruce pe piept. L-au îngropat într-un apropiat cimitir romano-catolic; slujba a fost oficiată de doi preoți ruși ortodocși. Așa s-a stins un om de
seamă, creștin și bun român. Iar eu am pierdut pe cel mai iubit și mai vrednic

16

Ibidem, p. 31; vezi și Mons. Anton Despinescu, op. cit., p. 244.
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prieten al meu, Vică – mitropolitul Visarion Puiu. Hristos Domnul să aibă
sufletul lui în a Sa eternă Lumină!” 17
Privind viața și opera acestui ierarh, nedreptățit al istoriei, vom înțelege
că a fost o victimă a politicianismului de cea mai joasă speță, dar a rămas drept,
în fața lui Dumnezeu, a oamenilor și a conștiinței sale.
Așa cum aprecia Părintele Patriarh Daniel, mitropolitul Visarion Puiu a
fost „admirat și controversat, prețuit și prigonit, autoexilat în 1944 și condamnat
la moarte, în contumacie, în 1946, el a fost totuși prea mare ca să poată fi trecut
cu vederea, sau dat uitării (…).
Personalitatea sa dinamică și complexă trebuie înțeleasă în contextul
timpului și spațiului în care a trăit și activat, dar dragostea sa pentru Biserică
trebuie prețuită în orice timp și spațiu ne-am afla” 18.

Autorul articolului, pr. dr. Florin-Aurel Țuscanu, la
mormântul mitropolitului VISARION PUIU
17
18

Constantin N. Tomescu, op.cit., p. 63.
Visarion Puiu, op. cit., p.7- 8.
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Sistemul cotelor agricole în județul Teleorman
Cătălin-Mihai ZARZĂRĂ
The Agricultural Quota System in Teleorman County
Abstract
This study, based on archival documents, highlights the application of the
compulsory quota system in agriculture in Teleorman County.
Keywords: agricultural quotas, crop plan, arable land, agricultural products,
agricultural inventory, Teleorman county

Sistemul cotelor obligatorii a fost instituit prin Decretul-Lege nr. 565 din
16 iulie 1945, țăranii fiind obligați să predea statului cote din producția de
porumb, grâu, orz, fasole, mazăre sau semințe oleaginoase 1, imediat fiind emisă
și Decizia Consiliului de Miniștri nr. 2339 2, statul devenind unicul cumpărător
în piață 3.
Sistemul cotelor agricole a fost aplicat din anul 1945 și până în 1956,
situația agravându-se începând cu 1946, când, din cauza secetei, producătorii
erau obligați să predea tot surplusul realizat, treptat sistemul fiind aplicat și
pentru alte produse agricole.
Pentru a soluționa problemele cauzate de plata uriașei datorii de război, de
nevoia de a asigura hrana atât a trupelor sovietice, cât și a populației urbane, în
condițiile în care nivelul producției agricole se prăbușise, în mare parte datorită
efectelor reformei agrare, dar și a condițiilor meteorologice nefavorabile,
guvernul comunist apelează la sistemul cotelor, pe care îl perfecționează între
1945 și 1948, prin emiterea actelor normative cu incidență în această speță.
Astfel, sunt publicate Decizia Ministerială nr. 2363/1945, prin care sunt blocate
toate cantitățile de cereale, apoi cea cu nr. 2582/1945 referitoare la producerea
de uleiuri vegetale, pentru ca în 1946 să fie adoptată Legea nr. 68 ce privea
stabilirea cadrului normativ pentru asigurarea cu produse industriale și
alimentare a localităților 4.

„Monitorul Oficial”, nr. 158 din 16 iulie 1945.
Idem, nr. 161 din 16 iulie 1945.
3
Constantin Țânțariu (coord.), Colectivizare în Teleorman (1949-1962). Rezistență și acceptare
forțată, Editura Magic Print, Onești, 2011, p. 69.
4
Octavian Roske, Colectivizarea și mecanismul colectărilor: istorii paralele, în Țărănimea și
puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), Dorin Dobrincu,
Constantin Iordachi (editori), Editura Polirom, 2005, p. 115.
1
2
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În anul 1948 este emis Decretul nr. 112 din 20 iunie 1948 5 prin care a fost
înființată Comisia Centrală de Stat, responsabilă cu organizarea operațiunii de
colectare, care avea ca subdiviziuni: comisii de județ, plasă și comună. Din
comisia comunală făceau parte primarul, doi oameni din comisia interimară,
notarul, agentul agricol, șeful postului de jandarmi, aceștia având sarcina de a
îndeplini dispozițiile și măsurile comisiei județene și pe cele ale comisiei de
plasă, dintre care enumerăm: supravegherea treierișului, stabilirea cantităților
predate sau transportul la centrele de depozitat. Treierișul nu se făcea decât cu
mașini autorizate. În ceea ce privește stabilirea cotelor de predare, acestea
creșteau în raport cu puterea de producție a exploatației agricole, ținându-se
seama de mărimea terenului și producția realizată în zona respective. Dacă cei
care aveau în proprietate până la 1 ha de teren arabil erau scutiți de la predarea
cotei de grâu, pentru ceilalți proprietari de terenuri agricole din județ se
stabiliseră următoarele cote:
- 1-3 ha, 180 kg de grâu pe ha;
- 3-5 ha, 320 kg grâu pe ha;
- 5-10 ha, 450 kg grâu pe ha;
- 10-20 ha, 450 kg grâu pe ha;
- 20-50 ha, 740 kg grâu pe ha;
- Peste 50 ha, 850 kg grâu pe ha 6.
Colectarea acestor cote se făcea la batoză, unde exista un delegat al
comisiei comunale, care înregistra cantitatea predată și elibera țăranului un
proces-verbal, în baza căruia era transportat grâul de către plugar la bazele de
recepție, plata fiind făcută de către „Romcereal”. Pe lângă cotă se mai percepea
uiumul de treier, în procent de 7% din cantitatea treierată 7.
În județul Teleorman, centrele de colectare ale societății „Romcereal” au
fost stabilite în localitățile Turnu Măgurele, Troianu, Salcia, Roșiori de Vede,
Beuca, Balaci, Miroși, Olteni, Alexandria, Plosca, Țigănești, Smârdioasa,
Zimnicea, Piatra și Slăvești 8. Cu toată propaganda deșănțată cu privire la
importanța și beneficiile operațiunilor de colectare, prin care se inocula ideea că
prin colectare „se asigură hrana muncitorilor, populației orășenești, precum și
necesitățile economice ale țării”, că autoritățile au avut grijă de cei săraci prin
scutirea de la predarea cotelor, iar pe țăranii mijlocași i-a avantajat prin
stabilirea, prin lege, a unor cote foarte mici și că exploatatorii, moșierii și
chiaburii satelor vor „suporta greul colectărilor” 9, în realitate indiferent de
categoria socială în care erau încadrați, cotele erau greu de suportat, țăranii
căutând diverse metode să se sustragă de la predarea lor.
„Monitorul Oficial”, nr. 147 din 29 iunie 1948.
CNSAS, fond Documentar, d. 12780, vol. I, f. 139.
7
Ibidem.
8
Ibidem, f. 145.
9
Ibidem.
5
6
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În comunele Ologi, Crângeni, Piatra și Voievoda, chiar comisiile de
colectare au încercat să favorizeze sătenii, ceea ce a determinat reacția
autorităților, unii dintre membrii acestora fiind considerați dușmani ai clasei
muncitoare, „elemente chiabure ce urăsc de moarte regimul nostru” 10.
Au fost inclusiv primari de comună care au căutat să eludeze legea și să
favorizeze cetățenii, cum a fost cazul primarului Iordan Mihalache din Uda
Clocociov, Tudor Iagheru din Segarcea din Deal, Constantin Anton din Saele,
Dumitru David din Miroși, Ion Câlțea din Merișani, Gheorghe Avramescu din
Orbeasca de Jos, Iancu Șerban din Salcia, acuzați că au împiedicat activitatea de
colectare și au favorizat țăranii chiaburi în detrimentul celor săraci și
mijlocași 11. Însuși primarul comunei Ghimpețeni, Ion Ceaușu, era acuzat că s-a
sustras de la colectare pentru o suprafață de 1 ha grâu 12.
Aceeași acuzație de împiedicare a activității de colectare era adusă și unor
ingineri agricoli, care, probabil, trebuiau epurați din instituțiile publice. A fost
cazul lui Cocoș Gheorghe, angajat al Ocolului Agricol Roșiori de Vede,
Ionescu Dumitru de la Ocolul Agricol Balaci sau Velea Teodor salariat la
Ocolul Agricol Balaci 13. În aceeași situație s-au aflat și administratorii agricoli
Marin Staicu, Marin Simion și Ion Frunzaru de la comunele Seaca, Lisa,
respectiv Drăcșani 14.
Preotul din comuna Mârzănești, Marin Burcioiu și învățătorul Ion
Popescu din comuna Drăcșani erau acuzați că au încercat să „ațâțe” țăranii
împotriva comisiilor de colectare 15.
Secretarul comunei Olteanca se trecuse la categoria 1-3 ha, deși avea în
proprietate peste 3 ha, iar preotul din comuna Căldăraru solicitase notarului să-l
înregistreze la categoria sub 10 ha, acesta deținând „aproape 20” 16, de aceeași
faptă, declararea unei suprafețe mai mici pentru a avea o cotă mai mică, fiind
acuzat și preotul din comuna Socetu 17.
Din cauza prejudiciilor aduse sistemului de colectare vor fi trimiși în
judecată notarii de la comuna Băduleasa și Dracea, acuzați că au modificat
procesele-verbale fără avizul comisiei de plasă, respectiv neglijență în acțiunea
de colectare. În aceeași situație s-au aflat și Ilie Dinu din comuna Băsești pentru
netransportarea uiumului, dar și toți membrii comisiei de colectare din Socetu
acuzați de „scăderi nelegale operate chiaburului Matei Șerban” 18.
Ibidem.
Ibidem.
12
Ibidem, f. 147.
13
Ibidem, f. 145.
14
Ibidem, f. 147.
15
Ibidem, f. 145.
16
Ibidem.
17
Ibidem, f. 147.
18
Ibidem, f. 172.
10
11
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În ianuarie 1949, cotele vor fi extinse și asupra altor produse, printr-o
decizie a Ministerului Comerțului și Alimentației, fiind stabilite cotele pentru
lapte. Sarcina de stabilire a mărimii cotei a fost încredințată unei comisii
compusă din primar, agentul veterinar, notar și doi membri ai comisiei
interimare 19.
După declanșarea procesului de colectivizare, acțiunea de colectare se va
intensifica, unul din scopurile urmărite fiind acela de a crea o presiune
economică asupra populației.
Bineînțeles că a fost modificată și legislația punitivă, prin Decretul nr.
183 din aprilie 1949 se stabilea că nepredarea cotelor de către orice gospodărie
constituie infracțiune 20. Conform acestui act normativ, se aplicau pedepse cu
închisoarea corecțională de la 1-2 ani și amendă de la 10.000 – 100.000 de lei
pentru cei care nu respectau deciziile comitetelor provizorii locale cu privire la
„dirijarea, organizarea și controlul producției, circulației, distribuției și
consumului mărfurilor și produselor de orice fel prevăzute în Planul de Stat” și
erau mărite pedepsele pentru „dosirea, distrugerea sau denaturarea produselor
sau mărfurilor” de la 5 la 15 ani de muncă silnică și amendă de la 50.000 la
200.000 de lei 21.
La 18 februarie 1950, Comisia de Stat pentru Colectarea Cerealelor și-a
schimbat denumirea în Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor
Agricole, care avea printre atribuții: întocmirea planului de colectări, contractări
și cumpărări de produse agricole, pe care îl trimitea spre aprobare Consiliului de
Miniștri; coordonarea preluării de produse agricole de la gospodăriile agricole
particulare dar și colective, de la G.A.S. sau alte ferme de stat în baza planurilor
stabilite; organizarea depozitării în silozuri a produselor agricole și controlarea
bunei conservări a acestora 22.
La 26 mai 1950 este emisă Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 571 23 și
Decretul nr. 143 din 26 mai 1950 cu privire la stabilirea regimului de colectare
a produselor agricole 24, prin care autoritățile hotărăsc să introducă un nou regim
pentru predarea cotelor obligatorii de produse agricole vegetale, motivul
constituindu-l „asigurarea aprovizionării populației muncitoare cu produse
agricole, a industriei socialiste cu materii prime agricole și crearea unui fond de
semințe selecționate” 25.
Pe lângă prevederile economice, în Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.
571 regăsim și elementele politice, deoarece se preciza expres că „pentru
Octavian Roske, op. cit, p. 117.
„Buletinul Oficial”, nr. 25 din 30 aprilie 1949.
21
Ibidem.
22
Idem, nr.14 din 18 februarie 1950.
23
Idem, nr. 45 din 26 mai 1950.
24
Idem, nr. 46 din 26 mai 1950.
25
Ibidem.
19
20
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sprijinirea Gospodăriilor Agricole Colective se vor acorda reduceri”, iar
„colectările trebuie să fie un prilej de mobilizare a maselor țărănimii sărace și
mijlocașe împotriva chiaburimii” 26.
Ulterior este emisă și Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 379 din 2 mai
1951 privind colectarea produselor agricole vegetale pe anul 1951 27. Conform
acesteia, se reduce termenul la care trebuiau predate cotele de la 30 la 20 de
zile, în schimb se măresc constrângerile la adresa anumitor categorii sociale.
Spre exemplu, țăranii care aveau în proprietate 10 ha trebuiau să predea o cotă
de 530 kg grâu la ha, în condițiile în care producția medie în acea perioadă era
de 520 kg/ha 28.
Din punct de vedere organizatoric, pe lângă Comisia de Stat pentru
Colectarea Produselor Agricole și Vegetale, o comisie similară este creată și la
nivelul Regiunii 14 Teleorman, în fruntea căreia a fost numit Ion Nicolae 29.
În cadrul raioanelor este înființată Secția Colectări, care avea misiunea de
a transmite ordinele, circularele și hotărârile emise de la nivel național sau de
regiune către sfaturile populare comunale sau orășenești 30.
În orașe și comune, prin decizii ale sfaturilor populare raionale, sunt
desemnate persoane care să îndeplinească funcția de colector.
Cotele impuse țărănimii au creat o stare de spirit tensionată în lumea
satului, dar cauzele erau generate și de alți factori, și anume:
- sfaturile populare întârziau constant să aducă la cunoștința țăranilor
cotele pe care le aveau aceștia de dat statului;
- unele comune au fost încadrate într-o calitate de fertilitate a solului mai
bună, ceea ce a condus automat la un nivel al cotelor mai ridicat;
- raportarea greșită a suprafețelor însămânțate. Au fost cazuri în care s-au
raportat suprafețe mai mari însămânțate decât în realitate (ex. comuna Ulmeni)
ulterior, pentru a fi îndeplinit planul de colectări, suprafața a fost încărcată
țăranilor din localitate, ceea ce a generat cote mai mari de predat și implicit
tensiuni în localitate.
- impunerea unor cote mari în raport cu suprafața deținută și greutățile
materiale sau familiale ale țăranilor 31.
Spre exemplu, mai mulți țărani săraci și mijlocași au fost încărcați în
planul de cultură cu suprafețe cuprinse între 0,31 ha și 1 ha. A fost cazul lui
Gruia Florea din comuna Măgura, care avea o suprafață de 2,13 ha și la
înmânarea planului de cultură i-a fost mărită suprafața cu 0,59 ha sau Montea
Idem, nr. 45 din 26 mai 1950.
Idem, nr. 147 din 3 mai 1951.
28
Cezar Avram, Politici agrare în Oltenia anilor 1949-1962. Mutații socio-economice în satul
românesc, Editura de Sud, 2009, p. 143.
29
Arhivele Naționale Teleorman, fond Sfatul Popular al raionului Turnu Măgurele, d. 28/1951,
f. 36.
30
Ibidem, f. 35.
31
CNSAS, fond Documentar, d. 7, vol. 9, f. 325, 353.
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Tudora, care deținea 4,75 ha și a fost impusă cu 0,31 ha mai mult. În comuna
Brânceni, Constantin Fl. Bolnavu, care a fost încărcat cu 1 ha peste cele 3 avute
în proprietate sau Radu I. Mitroi, care deținea 4 ha, dar a primit planul de
cultură pentru 5 ha 32.
În ceea ce privește problemele familiale, Alexandra Savu din comuna
Poroschia, care era văduvă de război, avea trei copii și nu deținea inventar
agricol, avea o cotă impusă de 360 kg la 1 ha de porumb. Un alt caz este cel al
țăranului Sofian Anghelescu din comuna Mavrodin, care trebuia să întrețină și
doi copii, dar statul îi impusese o cotă de 198 kg la 1,5 ari de porumb, în
condițiile în care nu dispunea de inventar agricol. În aceeași comună, Ilie
Neacșu, țăran sărac cu 5 copii și fără inventar agricol, la 1,50 ha semănate cu
porumb avea de predat o cotă de 238 kg 33.
Astfel de cazuri întâlnim în toate localitățile județului, dar frica de
represiune, de faptul că oamenii puteau fi arestați și aruncați în pușcării a
condus doar la nemulțumiri exprimate verbal.
Locuitorii comunei Slobozia Trăsnitu au solicitat reducerea cotelor și
trecerea lor la o categorie de colectare inferioară, deoarece din cauza solului nu
puteau să aibă o recoltă bogată și în consecință nu puteau preda nici cota
stabilită 34.
Perfecționat după 1948 ca un sistem de spoliere a chiaburilor, cotele
afectau toate categoriile de țărani, inclusiv pe cei săraci, cum a fost și cazul lui
Ilie C. Mone din comuna Găuriciu care, datorită faptului că nu și-a achitat
cotele, a fost dat afară din funcția de îngrijitor pe care o avea la Sfatul Popular
al comunei Găuriciu 35.
Inclusiv structurile de Securitate informau că la nivelul tuturor
localităților existau nemulțumiri legate de nivelul cotelor, în special în rândul
țăranilor săraci și mijlocași, care obțineau producții mici și nu aveau de unde să
predea cota fixată, la care se adăugau și problemele familiale ale fiecăruia 36.
În comuna Belitori, Marin Ciola, care avea o familie compusă din 8
membri, a însămânțat cu grâu suprafața de 3 ha și a fost obligat să predea o cotă
de 1726 kg, fiindu-i mărită cantitatea cu 195 kg, în condițiile în care numai
pentru a putea însămânța 3 ha avea nevoie de 540 kg 37. Tot în comuna Belitori,
Crăciun Tudorică, care avea 4 copii și locuia cu unul din fii, care la rândul său
era căsătorit, pentru 3,50 ha însămânțate cu grâu trebuia să predea o cotă de

Arhivele Naționale Teleorman, fond PCR Comitetul Raional Alexandria, d. 1/1953, f. 49.
CNSAS, fond Documentar, d. 14, vol. 1, f. 194.
34
Idem, d. 12, f. 384.
35
Arhivele Naționale Teleorman, fond Primăria comunei Izvoarele, d. 1/1952, f. 27.
36
CNSAS, fond Documentar, d. 14, vol. I, f. 194.
37
Idem, d. 193, f. 79.
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33

https://biblioteca-digitala.ro

2500 kg. Cum nu realizase nici măcar atât de pe suprafața respectivă, trebuia să
mai cumpere 450 kg de grâu pentru a putea să-și predea cota în întregime 38.
Prin Decretul nr. 131 din 18 iunie 1952, pentru nepredarea cotelor sunt
impuse și mai multe măsuri represive, fiind întărite atribuțiile colectorilor.
Actul normativ stabilea că în cazul nepredării obligațiilor, pe lângă amendă,
instanța putea dispune executarea silită în natură 39. Ulterior, la 15 iulie sunt
adoptate Instrucțiunile de aplicare, care la rândul lor vor fi modificate prin
Hotărârea Consiliului de Miniștri din 26 august, esența acestora constând în
posibilitatea de aplicare a unui „sechestru asigurator asupra produselor și
bunurilor datornicului” de către împuterniciții raionali, chiar în ziua înmânării
somației de predare a produselor supuse colectării 40.
Acțiunea de colectare a produselor agricole în anul 1952 era afectată și de
lipsa de coordonare dintre instituțiile implicate în această activitate, fiecare
dintre acestea întocmind situații diferite privind cerealele colectate de la
populație. Existau diferențe foarte mari între cantitățile colectate în mod real și
cele existente în acte. Spre exemplu, în raionul Zimnicea, conform
documentelor întocmite, colectarea grâului se realizase în procent de 76,4%, dar
în urma cercetărilor efectuate de agenții structurilor de securitate procentul de
colectare era de 90% 41.
În raionul Videle, colectarea grâului se realizase în procent de 47%
conform datelor deținute de delegatul raionului, în timp ce din situațiile
delegaților de batoze procentul pe întregul raion era de 77% 42.
Superficialitatea, deficiențele, lipsa de organizare și de interes a celor care
erau mandatați să organizeze activitatea de colectare și-au pus amprenta asupra
stării de spirit a populației, producând multe nemulțumiri, deoarece, din lipsa
unor situații întocmite corect, au fost cazuri în care țăranii și-au predat cotele de
grâu, dar nu au fost operați în borderouri, ulterior, instituțiile abilitate să
colecteze cerealele i-au somat să-și predea cotele, deși acestea fuseseră
predate 43.
După 1953 se constată o reducere a presiunii economice realizată prin
intermediul cotelor, fiind emise acte normative prin care se vor acorda scutiri
sau înlesniri la predarea cotelor de către gospodăriile individuale. În acest sens
sunt adoptate Hotărârile Consiliului de Miniștri nr. 2303/1953 și 3007/1953, iar
la sfârșitul anului 1953 este unificat modul de colectare a lânii, laptelui și
cărnii 44.
Ibidem, f. 80.
„Buletinul Oficial”, nr. 30 din 18 iunie 1952.
40
Octavian Roske, op. cit, pp. 126-127.
41
CNSAS, fond Documentar, d. 7, vol. 11, f. 70, 71.
42
Ibidem, f. 71.
43
Ibidem.
44
Octavian Roske, op. cit, p. 127.
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Acordarea anumitor facilități nu însemna că statul a renunțat la sistemul
colectărilor. Spre exemplu, lui Nedelcu Alexandru din comuna Dobrotești,
datorită restanțelor pe care le avea pe anul 1955, i s-a pus sechestru la 18 mai
1956, pe cantitatea de 97 kg carne de bovină, 26 kg carne de porc, 51 kg
porumb, 67 kg floarea soarelui, iar lui Mandache Dumitru, la 12 ianuarie 1956
îi sunt confiscate 47 kg carne de porc, 62 kg carne de vită și în jur de 300 kg de
cereale 45.
Semnalul de înlocuire a acestui sistem de spoliere a producătorului
agricol, cu unul bazat pe contracte și achiziții, a fost dat la Plenara Comitetului
Central al P.M.R. din 27–29 decembrie 1956, Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
Raportul prezentat în cadrul Plenarei aducea o serie de argumente în sprijinul
acestei hotărâri: „În lumina sarcinilor trasate de Congresul al II-lea al Partidului
de a concentra forțele spre dezvoltarea agriculturii, de a înlătura tot ceea ce
frânează creșterea producției de cereale-marfă, considerăm necesară şi
justificată înlocuirea sistemului de alcătuire a fondului central pe calea cotelor
obligatorii la majoritatea produselor agricole prin sistemul de contracte şi
achiziții, astfel că, începând de la 1 ianuarie 1957, să se înlăture cotele
obligatorii ale gospodăriilor cooperatist-socialiste şi ale gospodăriilor
individuale pentru produsele vegetale: grâu-secară, porumb, floarea soarelui,
alte boabe, cartofi, fân, precum şi pentru laptele de vacă şi oaie” 46.
În sensul celor stabilite la Plenară, este publicat Decretul nr. 728 din 21
ianuarie 1957, unde la articolul 1 se preciza: „cu începere de la 1 ianuarie 1957,
se desființează cotele obligatorii la grâu, secară, porumb, floarea soarelui, orz,
ovăz, mazăre, fasole şi linte, cartofi, fân şi lapte” 47, iar prin Decretul nr. 49 din
19 februarie 1957 a fost desființat Ministerul Colectărilor 48, fiind încheiat un
capitol dureros de îngrădiri şi presiuni economice asupra gospodăriilor
țărănești, ce a însoțit până în acel moment procesul de colectivizare.
Atâta timp cât a fost instituit, acest sistem a adus mari beneficii statului.
În 1951, un procent de 91,7% din producția de cereale și boabe leguminoase era
asigurată de gospodăriile țărănești, în 1953, 75% din cantitatea totală de cereale
era furnizată de țărani, iar în 1955, un procent de 44% din producția totală la
grâu, 40% din cea de lapte, 32% la carne și 29% la porumb erau furnizate la
fondul central al statului de către sectorul particular, prin sistemul cotelor
obligatorii 49.

Constantin Țânțariu (coord.), op. cit, p. 75.
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Articole și Cuvântări, 1953-1959, Editura Politică, București,
1959, pp. 222-223.
47
Octavian Roske, op. cit, p. 128.
48
„Buletinul Oficial”, nr. 6 din 19 februarie 1957.
49
Octavian Roske, op. cit, p. 118.
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Prizonierii de război întorși din captivitate,
în documentele din arhivele ieșene
Felicia IOSIF
Les prisonniers de la guerre revenus de captivité,
dans les documents des archives Iași
Résumée
La question des prisonniers de guerre, en tant que phénomène de l'histoire, est
un sujet actuel d'investigation et de capitalisation scientifiques. Par la participation de
la Roumanie à la Seconde Guerre mondiale, les autorités roumaines ont dû régler la
situation du statut des prisonniers roumains tombés à la fois sur le front oriental, mais
pas seulement. Pendant toute la conflagration militaire, de nombreux soldats de l'armée
roumaine ont été faits prisonniers par les forces soviétiques, avant et après le 23 août
1944. La Roumanie rejoignant la coalition des Nations Unies dans la guerre anti-Hitler,
l'armée roumaine enregistrera un nombre considérable de prisonniers capturés par la
Wermacht, la plupart d'entre eux entrant également en possession des autorités
soviétiques.
Les conséquences de ce processus de réparations morales, concernant les
prisonniers de guerre, complexe et coûteux, trouvent aujourd'hui un large écho, à
travers son application, dans laquelle une place importante est occupée par les
documents de valeur pratique délivrés par les Archives Nationales et leurs services
départementaux qui bénéficient des dispositions du décret-loi no. 118/1990, republié,
avec les modifications et compléments ultérieurs. Après plus de 30 ans du décret-loi
no. 118/1990, republié, concernant l'octroi de droits aux personnes qui ont été
politiquement persécutées après le 6 mars 1945, ainsi qu'aux personnes déportées ou
emprisonnées, l'État a apporté de nouveaux ajouts à la loi, qui introduisent également
les descendants au premier degré de ceux qui ont souffert du régime communiste.
Mots-clés : prisonniers de guerre, persécution, déportation, guerre mondiale,
conflagration, armée roumaine.

Introducere
Problema prizonierilor de război a fost o experiență dificilă, prin care o
parte a populației din Moldova a trebuit să treacă și care constituie astăzi o temă
de cercetare în scop științific și practic. Prin lovitura de stat de la 23 August
1944, Regele Mihai I a decis demiterea și arestarea prim-ministrului Ion
Antonescu, încetarea alianței cu puterile Axei și începerea tratativelor de
armistițiu cu Aliații, dar și colaborarea militară cu Uniunea Sovietică.
Momentul vine după cinci ani de la semnarea unui pact secret între Germania și
U.R.S.S., în 23 august 1939, care a și dus la pierderea Basarabiei și la
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declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial. Acordul de armistițiu a fost
semnat pe 12 septembrie 1944, perioadă în care mulți militari români au fost
luați prizonieri de Armata Roșie. Cea mai controversată etapă a procesului de
capturare a prizonierilor de război români a început după declanșarea, la 20
august 1944, a ofensivei trupelor sovietice pe teritoriul României. Până în
prezent, nu există date certe cu privire la numărul militarilor români luați
prizonieri în condițiile în care, după 23 august 1944, armata română primise
ordin de încetare a focului. Conform aprecierilor Comisiei Române pentru
Aplicarea Armistițiului, în perioada 24-31 august 1944, au dispărut 97.732
militari ai armatei române (1.363 ofițeri, 1.688 subofițeri și 97.732 soldați).
Documentele din arhivele sovietice confirmă faptul că, după ieșirea României
din războiul antisovietic, numărul prizonierilor de război români din lagărele
NKVD a crescut brusc. Istoricii ruși apreciază că în perioada 20-29 august
1944, în cadrul Operațiunii Iași-Chișinău, au fost capturați 208.600 prizonieri
de război, fără să precizeze numărul militarilor români, luați prizonieri după 23
august 1944. În această notă se menționa că, la acea dată, în evidența NKVD al
URSS se aflau 156.112 prizonieri război români, fapt ce permite să se tragă
concluzia că, după 20 august 1944, peste 120.000 militari români au fost luați
prizonieri de către trupele sovietice 1.
Importanța temei abordate este atestată, printre altele, de o impresionantă
culegere de documente care, în cea mai mare parte, provin de la Arhiva Militară
de Stat Rusă și a fost publicată în volumul Prizonierii de război români în
Uniunea Sovietică. Documente 1941-1956, realizată în baza unui acord semnat
între Institutul Diplomatic Român și Arhivele Militare de Stat ale Rusiei, prin
contribuția a trei diplomați ai Ambasadei și a doi cercetători ruși și publicată la
Editura Monitorului Oficial R.A. București, în 2013 2. Volumul cuprinde Lista
Prizonierii de război români în Uniunea Sovietică. Documente 1941-1956, Editura M.O. R.A.,
Bucureşti, 2013, p. XXI, https://moscova.mae.ro/sites/moscova.mae.ro/files/prizonierii_romani_
urss_1941-1956.pdf.,
https://moscova.mae.ro/sites/moscova.mae.ro/files/prizonierii_romani_
urss_1941-1956.pdf.
2
Odată cu apariţia acestei culegeri de documente, specialiştii – dar şi publicul larg – au la
dispoziţie materiale de arhivă referitoare la: a) înfiinţarea şi evoluţia Direcţiei generale pentru
problemele prizonierilor de război şi ale persoanelor civile internate din cadrul NKVD/MVD al
URSS, principala instituţie care a gestionat problema prizonierilor de război, în perioada 1939
(crearea primelor lagăre pentru prizonierii de război)-sfârşitul lui 1956 (repatrierea ultimelor
grupuri de prizonieri de război japonezi); b) organizarea punctelor de primire a prizonierilor de
război, pe fronturi, precum şi a lagărelor destinate acestora, în spatele frontului; c) condiţiile de
detenţie (hrănire, echipare, locuire, asistenţă sanitară); d) evidenţa prizonierilor de război pe
grade şi naţionalităţi; e) dinamica mişcării (traseul) prizonierilor de război pe teritoriul Uniunii
Sovietice, din momentul capturării lor; f) utilizarea la muncă a prizonierilor de război, în
economia naţională sovietică (domeniile în care au activat, efective şi ponderea lor în ansamblul
economiei URSS); g) pedepsele aplicate prizonierilor de război; h) activitatea de reeducare
1
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celor 500 de prizonieri eliberați la cererea guvernului român, la 11 martie 1946,
din volumul Prizonierii de război români în Uniunea Sovietică. Documente.
1941-1956. Cu toate acestea, se pare că această listă este incompletă. Mărturie
stau zecile de alte liste cu situația prizonierilor întorși acasă identificați ulterior
încheierii armistițiului de către autoritățile locale. Dată fiind situația constatată,
în textul de față ne propunem să prezentăm demersul instituțiilor implicate,
listele acestor prizonieri de război și să explicăm motivul pentru care aceste
liste au fost întocmite la acea dată dar și motivul pentru care numele acestor
persoane nu se regăsesc în listele publicate în volumul menționat. Ne
propunem, de asemenea, să prezentăm listele de prizonieri întorși din
prizonierat doar de pe raza județului Iași, descriind modul cum au fost întocmite
aceste liste și ce cuprind, având drept scop întregirea listelor deja publicate și
venind astfel în sprijinul identificării persoanelor îndreptățite care beneficiază
de prevederile Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și
completările ulterioare care se adresează Arhivelor Naționale pentru obținerea
actelor necesare la Casele Județene de Pensii. Sunt mai puțin cunoscute
implicațiile pe care le-a presupus demararea unui proiect de asemenea
anvergură, eforturile depuse pentru întocmirea acestor liste cu prizonieri întorși
din captivitate, a celor deportați și repatriați din U.R.S.S.
Demersul nostru s-a bazat pe valorificarea fondurilor deținute de Arhivele
Naționale Iași de la Prefectura județului Iași, Chestura de Poliție Iași, Primăriile
comunale ale județului Iași. Fondurile arhivistice ale Arhivelor Naționale Iași
dețin foarte puține informații privitoare la problematica prizonierilor întorși din
prizonierat, problematica deportărilor și a repatriaților din U.R.S.S.
Situația prizonierilor de război, din județul Iași, întorși din captivitate
Situația Moldovei și în special a județului Iași era diferită de restul țării.
Fiind o zonă de graniță și de retragere a armatei române, pe teritoriul acesta a
fost semnalat un număr mai mare de prizonieri. Numărul acestora a rămas incert
multă vreme după încheierea conflagrației pentru unele mult chiar până astăzi.
Pentru identificarea numărului de prizonieri au fost implicate instituții
cum ar fi Casa Invalizilor, Orfanilor și Văduvelor de Război 3, din cadrul

politică a acestora şi i) organizarea şi desfăşurarea procesului de repatriere. Volumul de
documente conţine la anexe şi Lista celor 500 de prizonieri de război eliberaţi la cererea
guvernului român, la 11 martie 1946, în Prizonierii de război români în Uniunea Sovietică.
Documente
1941-1956,
Editura
M.O.
R.A.,
București,
2013,
p.
VII,
https://moscova.mae.ro/sites/moscova.mae.ro/files/prizonierii_romani_urss_1941-1956.pdf.
3
„Monitorul Oficial” (în continuare M.O.), nr. 119 din 2 septembrie 1920, Decretul nr. 3529
din 24 august 1920 prin care a fost înfiinţat Oficiul Naţional al Invalizilor, Orfanilor şi
Văduvelor de Război (I.O.V.R.), cu oficii judeţene, p. 407-419.
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Ministerului Muncii, Asistenței și Asigurărilor Sociale 4 , instituții care au fost
create în timpul războiului cu scopul de a întocmi situații cu urmașii pensionați
sau tranzitorii ale celor reîntorși din prizonierat. Majoritatea dintre prizonieri
s-au întors din captivitate, nefiind înregistrați în acte oficiale, iar urmașii
acestora primeau în continuare aceste drepturi tranzitorii, prin sume de bani sau
alte ajutoare de la stat. Doar o situație cu numele acestora și data întoarcerii din
captivitate ar fi putut să sisteze aceste pensii pentru urmașii acestora, rămânând
doar cei care, într-adevăr, nu s-au mai întors sau au decedat în timpul
prizonieratului. O explicație privitoare la motivul pentru care s-au întocmit
aceste situații ale prizonierilor ar fi atât aceea pentru a preveni corespondențe
inutile, care nu fac altceva decât să întârzie lucrările de pensionare, lipsind, în
același timp, pe solicitanți de drepturile lor, cât și aceea de a se evita emiterea
de titluri duble și de a nu se întocmi câte două rânduri de dosare cu acte pentru
urmașii celor morți sau dispăruți atunci când cer pensie și părinții și văduva.
Bază legală prin care Ministerul Muncii, Asistenței și Asigurărilor
Sociale 5 – Casa I.O.V.R. solicita Prefecturii județului Iași să întocmească tabele
nominale cu toți urmașii pensionați sau tranzitorii ale celor reîntorși din
prizonierat a fost un ordin telegrafic din 12 aprilie 1948. Urmare acestui ordin
telegrafic, Prefectura județului Iași, prin ordinul nr. 100/1948 6 a solicitat
preturilor plășilor din județ 7, precum și Primăriei municipiului Iași 8, să
întocmească aceste tabele nominale, iar la data de 24 aprilie 1948 înainta Casei
I.O.V.R. București Tabelul de urmașii pensionați sau cu drepturi tranzitorii a
celor reîntorși din prizonierat, din cuprinsul municipiului și județului Iași 9,
semnat de prefectul Ion Prică și șeful Biroului I.O.V.R. Iași, N. Băetu. În acest
tabel erau precizate domiciliul și calitatea acestora, iar o mare pondere a
urmașilor pensionați erau din rândul soțiilor ai căror soți nu erau încă întorși sau
nu se mai știa dacă au decedat sau au dispărut. (Anexa nr. 1)
La ordinul Prefecturii județului Iași nr. 100/1948 și repetat cu ordinul nr.
105/1948 10 au existat și primării care au raportat că nu au cazuri care să intre în
prevederile acestora, respectiv că nu au cazuri de pensionari, urmași sau
Prin Decretul nr. 1451 din 25 martie 1922, s-a dispus ttrecerea Oficiului Naţional al
Invalizilor, Văduvelor şi Invalizilor de Război (I.O.V.R) de la Ministerul de Război la acela al
Muncii şi Ocrotirilor Sociale, în Hamangiu C., „Codul general al României”, vol. XIIIXIV,1922-1926, p. 48.
5
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Prefectura judeţului Iaşi, d. 686/2948, f. 14.
6
Ibidem, f. 17.
7
M.O., nr. 170/3 august 1929, art. 285, p. 6220 – Legea pentru organizarea administraţiei
locale din anul 1929, împărţea teritoriul României în judeţe, iar judeţele în mai multe
circumscripţii teritoriale numite plăşi.
8
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Prefectura judeţului Iaşi, d. 686/1948, f. 17.
9
Ibidem, f. 22-23.
10
Ibidem, f.19.
4
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tranzitori, care să primească sume de bani în numele reîntorșilor din prizonierat,
cum ar fi: Pd. Iloaiei 11, Lungani 12, Mogoșești 13, Miroslava 14, Copou15,
Erbiceni 16, Ţuțora 17, Bivolari 18, Ciurea 19, Probota 20, Fântânele 21, Războieni22,
Rediu-Tătar 23, Bosia 24, Uricani 25, Lețcani 26, Holboca 27, Şipote 28, Horlești29,
Băiceni 30. Mai târziu, unele din aceste localități aveau să transmită tabele cu
prizonierii întorși din captivitate, ne referim aici la comunele Erbiceni,
Fântânele, Lețcani, Horlești și Băiceni, pe care le vom prezenta în anexe.
Odată cu întocmirea și înaintarea Tabelului de urmașii pensionați sau cu
drepturi tranzitorii a celor reîntorși din prizonierat, Primăria comunei
Popricani, județul Iași 31 a transmis Prefecturii județului Iași și un tabel cu
prizonierii din comună, cuprinzând doar numele și prenumele acestora,
domiciliul acestora și unele mențiuni cu data întoarcerii din captivitate. (Anexa
nr. 2). O situație similară o întâlnim și la comuna Golăești, județul Iași care a
înaintat un tablou cu prizonierii reîntorși 32. (Anexa nr. 3)
La situațiile primăriilor comunale transmise Prefecturii județului Iași,
întâlnim și corespondența Școlii Primare Mixte din satul și comuna Movileni,
care, la ordinul nr. 743/1948 al Biroului I.O.V.R. județul Iași, raporta că s-a
întors din prizonierat numitul Bâdiliță Nicolae, precizând că urmașii acestui
prizonier nu au primit carnet și nici titlu de pensie, deși dosarul fusese înaintat
Casei I.O.V.R. din august 1946 33. Menționarea acestui ordin ne face să credem
Ibidem, f. 28.
Ibidem, f. 29.
13
Ibidem, f. 38.
14
Ibidem, f. 40.
15
Ibidem, f. 42.
16
Ibidem, f. 53.
17
Ibidem, f. 58.
18
Ibidem, f. 63.
19
Ibidem, f. 64.
20
Ibidem, f. 65.
21
Ibidem, f. 72.
22
Ibidem, f. 73.
23
Ibidem, f. 74: „în raza acestei comune nu s-a reintors nici un prizonier actualmente decât în
1946, când toate aceste formalităţi s-au executat”.
24
Ibidem, f. 75.
25
Ibidem, f. 78.
26
Ibidem, f. 83.
27
Ibidem, f. 95.
28
Ibidem, f. 98.
29
Ibidem, f. 107.
30
Ibidem, f. 111.
31
Ibidem, f. 88-88v.
32
Ibidem, f. 97.
33
Ibidem, f. 108.
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că și școlile au înaintat situații către birourile I.O.V.R. din județul Iași cu
salariații prizonieri întorși din prizonierat.
O altă listă de prizonierii întorși din captivitate o găsim la comuna
Fântânele, întocmită la ordinul Prefecturii județului Iași – Cabinet nr. 19/1949 34
și care, pe lângă faptul că are menționată data reîntoarcerii în țară, mai prezintă
și următoarele date: profesiunea de bază, averea ce posedă, ocupația în prezent,
ce politică a făcut în trecut și ce politică face în prezent 35. Toți erau agricultori,
cu excepția numitului Cojocaru Eugen care era doctor. Noi vom reda doar
numele și prenumele acestora și data întoarcerii. Dintre aceștia, 14 s-au reîntors
în anul 1946, 10 în anul 1945, 9 în anul 1948, 2 în anul 1949 și 1 în anul 1947.
(Anexa nr. 4)
De asemenea, odată cu această listă, Primăria comunei Fântânele a
întocmit și un Tabel nominal de foștii prizonieri care au lucrat în U.R.S.S. la
„colhozuri și solhozuri” 36, aceștia regăsindu-se și în tabelul anterior. Denumirile
locurilor unde au lucrat, numele acestora le-am redat întocmai cum au fost
scrise în tabel. (Anexa nr.5)
La ordinul nr. 1189 din 28 iulie 1948 al Preturii plășii Şipote-Vlădeni 37,
Primăria comunei Vlădeni, înainta un tabel de prizonierii din U.R.S.S. sosiți în
comună în perioada 1944-1948, printre rubrici figurând următoarele: etatea,
fiind cuprinsă între 26 și 49 de ani, satul, data venirii în țară. Majoritatea s-au
întors în țară în anii 1946,1944, 1945. (Anexa nr.6).
În anul 1949, Primăria comunei Lețcani a întocmit și a înaintat tabele cu
prizonierii întorși din prizonierat, atât pentru comuna Horlești (Anexa nr.7), cât
și pentru comuna Lețcani 38, cu numele și prenumele, satul și data întoarcerii
(Anexa nr.8). Conform împărțirii administrativ teritoriale din 1942, satele
Horlești, Scoposeni și Bogdănești făceau parte din comuna Cogeasca, ulterior
satul Cogeasca figurează în cadrul comunei Lețcani 39, aceasta fiind și explicația
pentru care Primăria Lețcani a întocmit ambele tabele. O mare parte din cei din
comuna Horlești s-au întors în anii 1946, 1949, iar o mare parte din cei din
comuna Lețcani, s-au întors în anii 1946-1947.
Tot în anul 1949, la ordinul Prefecturii județului Iași, Primăria comunei
Schitu Duca, județul Iași, înainta, un tabel de prizonierii veniți și care sunt în
Idem, fond Primăria comunei Fântânele, d. 128/1949, f. 75.
Ibidem, f. 72-72v.
36
Ibidem, f. 79; Colhozul (în limba rusă: колхо́з) era o formă de muncă în colectiv în
agricultura Uniunii Sovietice și care a existat alături de fermele de stat (sovhozurile). Cuvântul
este
o
prescurtare
a коллекти́вное хозя́йство
–
„gospodărie
colectivă”,
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colhoz
37
Idem, fond Primăria comunei Vlădeni, d. 49/1948, f. 141-153.
38
Idem, fond Primăria comunei Leţcani, d. 6/1949, f. 5-7.
39
M.O. nr. 73 din 26 martie 1942, p. 2330.
34
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curs de a veni 40, fiind menționată și data întoarcerii, în mare parte, în anul 1948.
(Anexa nr.9)
O altă situație, diferită de cele ale altor localități, o întâlnim la comuna
Erbiceni, unde, în anul 1949, Primăria înainta Prefecturii județului Iași, tabelul
cu prizonierii din comună și voluntarii T.V. și H.C.C. 41, nefiind menționat anul
întoarcerii din prizonierat, dar care precizează dacă aceștia au lucrat la colhoz
sau la solhoz 42. (Anexa nr.10)
Primăria comunei Roșcani a întocmit și a înaintat un tabel nominal de
prizonierii sosiți în țară din U.R.S.S. 43, în care se menționau datele privind
întoarcerea și unele observații, cum ar fi: unde au lucrat, în colhoz, solhoz,
lagăr, mină, carieră de piatră. (Anexa nr.11)
Primăria comunei Băiceni a întocmit și înaintat un tabel nominal cu
prizonierii din comună care s-au înapoiat din U.R.S.S. 44, cu precizările dacă au
lucrat în colhoz sau solhoz, fiind menționate, la unii, și numerele lagărelor
(Anexa nr. 12).
Prizonierii de război români au fost folosiți la munci de extracție a
cărbunelui, carieră de piatră, industrie, astfel că au fost transportați în lagăre. La
începutul anului 1943, prizonierii de război români erau deținuți în Secțiile nr.
13 și 14 ale Lagărului nr. 283, de la Stalinogorsk, stația de cale ferată Uzlovaia 45.
Din a doua parte a anului 1944, ponderea prizonierilor în economia
sovietică a crescut semnificativ 46.
În baza ordinului Direcției Generale a Poliției nr. 5372 din 11 mai 1945,
la Comisia de Treiere a Repatriaților Iași au fost depuse cinci sute „fișe
declarații”, completate și semnate de repatriații români din U.R.S.S., ca urmare
a deportării lor. Aceștia erau din județele Iași, Suceava, Timiș-Torontal,
Bistrița, Lăpușna, Sălaj, Brașov, Botoșani, Tutova, Cluj, Baia, Bihor 47 ș.a.
Conform acestui ordin, se admitea intrarea în țară numai pentru repatriații ce au
fost cetățeni români înainte de 28 iunie. Posesorul declarației era obligat ca în
Idem, Primăria comunei Schitu-Duca, d. 68/1949, f. 140.
Divizia Tudor Vladimirescu a fost una din cele două divizii (cealaltă fiind „Divizia Horia,
Cloşca şi Crişan”) de voluntari români constituită în U.R.S.S. la data de 15 octombrie 1943, în
principal din prizonieri de război români, care aveau de ales între a fi prizonieri în Gulag sau să
treacă de partea Aliaţilor (crimă de înaltă trădare pe timp de război, dar tuturor li se
prezenta regimul Antonescu ca fiind nelegitim, şi viitorul României ca fiind printre Aliaţi).
42
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Primăria comunei Erbiceni, d. 34/1949, f. 179-179v.
43
Idem, Primăria comunei Roşcani, judeţul Iaşi, dos.nr.30/1949,f.149-150 v.
44
Idem, Primăria comunei Băiceni, d. 5/1949, f. 36.
45
Prizonierii de război români în Uniunea Sovietică. Documente 1941-1956, Editura M.O.
R.A., Bucureşti, 2013, p. XXI, http://www.romania-actualitati.ro/drama_prizonierilor_romani_
de_ razboi_in_urss-146147.
46
Ibidem.
47
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Chestura de Poliţie Iaşi, d. 165/1945, f. 1-500.
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termen de 15 zile să se prezinte la primăria comunei de domiciliu și să anunțe
imediat și obligatoriu Comisia de Triere de pe lângă Chestura de Poliție Iași –
Biroul Siguranței, dacă se găsește înscris sau nu în registrul de naționalitate
înainte de 28 iunie 1940 și în al cărei comune, indicând anul, luna și ziua,
precum și numărul sub care se găsește înscris și dacă a pierdut sau nu cetățenia
„până în prezent”, conform legii, primăria comunei de domiciliu va cere relații.
Fișele de declarații se rețineau la Biroul Populației de domiciliu 48. Probabil o
evidență completă cu fișele de declarații ale deportaților se regăsesc în cadrul
fondului arhivistic al Direcției Generale a Poliției, în cadrul Arhivelor Naționale
ale României.
Interesantă este cazuistica acestor fișe de declarații ale deportaților, la
care ne vom referi, menționându-i pe cei din județul Iași. Astfel, la fișa nr.
285 49 îl regăsim pe locuitorul Alexandrescu Dumitru, deportat, din comuna
Şipote, care, din 24 iunie 1944 și până la repatriere la data de 4 decembrie 1945
a lucrat în Rusia, în Lagărul nr. 126 la refacerea orașului Nicolaev 50. Tot pentru
refacerea orașului Nicolaev figurează și fișele declarații ale numiților: Muraniuc
Vasile 51, deportat din comuna Sculeni, care, în perioada 11 mai 1944 – 4
decembrie 1945, a lucrat la zidărie și în agricultură, Rusu Ioan 52, deportat din
comuna Glăvănești, care, în perioada 24 august 1944 – 10 decembrie 1945, a
lucrat la Fabrica de tancuri și în agricultură, Rotaru Eftimie 53, deportat din
comuna Şipote, care, în perioada 24 iunie 1944 – 29 decembrie 1945, a lucrat la
construirea orașului Nicolaev, Crap Aurelia 54, deportată din Iași, care, în
perioada 2 august 1944 – 2 decembrie 1946, a fost deținută în timpul ocupării
Basarabiei și a lucrat ca croitoreasă, Schimkler Iosub 55, deportat din Hârlău,
județul Botoșani, acum în județul Iași, care, în perioada 5 ianuarie 1943 – 2
ianuarie 1946, a lucrat ca evreu la cariera de piatră BUG, Lupu Chiva 56,
deportat din Iași, care, în perioada 5 ianuarie 1943 – 2 ianuarie 1946, a lucrat ca
Ibidem.
Ibidem, f. 285 (nr. fişei corespunde cu nr. filei din unitatea arhivistică).
50
Prizonierii de război români în Uniunea Sovietică. Documente 1941 – 1956, Editura M.O.
R.A., Bucureşti,2013, https://moscova.mae.ro/sites/moscova.mae.ro/files/ prizonierii_romani
_urss_1941-1956.pdf, p. 518: Documentul nr. 183, referitor la Nota informativă a căpitanului de
securitate A.N. Bronnikov, şeful Secţiei a 2-a din cadrul Direcţiei generale pentru problemele
prizonierilor de război şi ale persoanelor civile internate, privind efectivul de prizonieri de
război români din URSS la 1 martie 1945 precizează pentru Regiunea Nikolaev – Lagărul nr.
126, de la Nikolaev – 2739 persoane.
51
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Chestura de Poliţie Iaşi, d. 165/1945, f. 286.
52
Ibidem, f. 287.
53
Ibidem, f. 288.
54
Ibidem, f. 292.
55
Ibidem, f. 298.
56
Ibidem, f. 300.
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evreu, la cariera de piatră BUG, Todor Ioano 57, din comuna StolniceniPrăjescu, județul Baia, actualmente în județul Iași, deportat, care, în perioada 26
august 1944 – 2 ianuarie 1946, a fost luat pentru muncă la Bălți, la colhoz,
Alexandra Dax 58, deportată din Iași, care, în perioada 7 septembrie 1942 – 4
ianuarie 1946 a fost ridicată de nemți cu lagărul, în Ucraina, pentru muncă la
colhoz.
Comunitatea Evreilor Iași, la data de 9 martie 1945, a înaintat Chesturii
Poliției municipiului Iași, un tabel al evreilor repatriați din Transnistria și care
au fost în subzistența Comunității 59. Acest tabel cuprinde un număr de 44 evrei,
cu numele și prenumele, locul nașterii, data nașterii și denumirile actelor
prezentate. Printre aceștia enumerăm pe Fischer David, născut în Iași, Scharf
Iulius, născut în Tg. Frumos, Launer David, născut în Iași, Ghelfenstein
Mendel, născut în Tg. Frumos, Roif Haim, născut în Sculeni. De asemenea,
odată cu acest tabel era înaintat un tabel de copii evrei orfani repatriați din
Transnistria, care au stat în subzistența Comunității Evreilor Iași de la 27 martie
1944 până la 20 august 1944 și care au fost dați în familii, pentru creștere și
îngrijire 60. Tabelul cuprinde un număr de 128 copii evrei orfani, cu menționarea
numelui gazdei și domiciliul din Iași.
Lista nominală, întocmită în ordine alfabetică, a celor 20.718 militari
prizonieri de război și civili „internați”, români decedați și înhumați în Rusia
poate fi consultată pe site-ul Ambasadei României la Moscova, la rubrica
Relații Bilaterale/Comemorarea Eroilor Români – pct. 6: https://moscova.mae.
ro/node/931. Această listă este însoțită de anexa „Locurile de amplasare a
cimitirelor multinaționale de pe teritoriul actualei Federații Ruse, în care sunt
înhumați prizonieri de război și «internați» civili români decedați în anii 19411956” 61.
Prizonierii de război – proces de reparații morale pentru urmașii acestora
Imediat după Revoluția din Decembrie 1989, statul a inițiat un șir de
măsuri de reparații morale, dar și financiare, privind pe veteranii de război,
prizonierii de război și pe urmașii acestora. În acest context, listele acestor
prizonieri se dovedesc deosebit de importante și din acest punct de vedere, o
Ibidem, f. 350.
Ibidem, f. 415.
59
Ibidem, d. 172/1945, f. 43-45.
60
Ibidem, f. 47-49.
61
Agenţia Naţională de Presă Agerpres, Articolul Lista nominală, întocmită în ordine alfabetică
a celor 20.718 militari prizonieri de război şi civili „internaţi” români decedaţi şi înhumaţi în
Rusia, p. 1 https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/04/16/lista-nominala-finala-cudatele-a-20-718-prizonieri-si-deportati-inhumati-in-cimitirele-din-rusia-publicata-de-ambasadaromaniei-488791
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primă măsură fiind Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, la care un loc important îl ocupă și documentele cu
valoare practică eliberate de Arhivele Naționale ale României și structurile
județene ale acestora, persoanelor îndreptățite care beneficiază de prevederile
acestuia.
Mai întâi vom preciza care este calitatea de prizonier, așa cum este redată
în art. 4 din Legea nr. 44/1994 62:
a) persoana capturată de inamic în cursul operațiunilor de război,
indiferent dacă a fost combatant sau necombatant, precum și cea asimilată cu
aceasta potrivit convențiilor internaționale la care România este parte;
b) persoana care, după încetarea ostilităților, la 23 august 1944, a fost
dezarmată de trupele sovietice sau germane, sau, chiar nedezarmată, a fost
internată în lagăre de prizonieri;
c) elevul școlilor militare de ofițeri, subofițeri și maiștri militari, trimis la
studii în Germania, precum și soldatul și cadrul aflați în această țară la
specializare, considerați prizonieri de război de către autoritățile germane la 23
august 1944.
Prizonierii de război își dovedesc calitatea pe baza actelor oficiale
eliberate de arhivele militare, precum și prin orice alt document emis de
Ministerul Apărării Naționale ori de organul la care au fost reținuți (art. 5 alin. 3
din Legea nr. 44/1994).
Prin Legea nr. 130/2020 63 au fost extinse categoriile beneficiarilor
Decretului-Lege nr. 118/1990, astfel că, urmașii celor care au fost constituiți în
M.O. nr. 783 din 28 octombrie 2002, Legea nr. 44/1996, reactualizată.
M.O. nr. 623 din 15 iulie 2020, Legea nr. 130 din 15 iulie 2020 pentru completarea art. 5 din
Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri privind acordarea unor drepturi, publicată în M.O. nr.623
din 15 iulie 2020. La articolul 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în M.O.,
Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, după
alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins: (5) Copilul
celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori al celui
decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în
spitale de psihiatrie, deportați, strămutați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu
obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 500 lei. (6) Copilul minor la data la care
unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), precum
și copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile
prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară în același cuantum cu
indemnizația de care a beneficiat părintele său. (7) Copilul născut după încetarea situațiilor
prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 50% din
indemnizația de care a beneficiat părintele său. (8) Copilul care s-a aflat atât în situațiile
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prizonieri de război de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori,
fiind constituiți ca atare, înainte de această dată, au fost reținuti în captivitate
după încheierea armistițiului 64, au dreptul la o indemnizație lunară și constituie
vechime în muncă luându-se în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte
drepturi ce se acordă, în funcție de vechimea în muncă.
După mai bine de 30 de ani de la Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat,
privind acordarea de drepturi persoanelor care au fost persecutate politic după 6
martie 1945, precum și celor deportate sau constituite în prizonieri, statul a
venit cu noi completări la lege, în care sunt introduși și urmașii de gradul I ai
celor care au avut de suferit de pe urma regimului comunist.
Mai exact, Legea nr. 130/2020, dar și Legea nr. 152/2021 65 au caracterul
unei soluții reparatorii față de urmașii celor care au avut de suferit nevinovați
prin ani grei de detenție, prin persecuție și munci silnice. Astfel, fiecare an de
detenție sau persecuție este compensat material cu o sumă de bani pe lună
pentru fiecare urmaș, cu excepția celor născuți după venirea din închisoare sau
prizonierat a părintelui, care au dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de
50% din suma de care ar fi beneficiat părintele său decedat 66.
De asemenea, chiar și urmașii născuți după venirea din închisoare sau
prizonierat au dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 50% din suma de
care ar fi beneficiat părintele său decedat 67. Mai exact, fiecare dintre persoanele
aflate în această categorie își poate estima singură valoarea indemnizației pe
care o are de primit, calculând perioada de detenție a părintelui cu dreptul lunar
acordat prin lege.
Concluzii
În concluzie, putem spune că demersul nostru constituie o temă de
cercetare în scop științific, oferind specialiștilor posibilitatea de a aborda
problema și din alte unghiuri de vedere – mental, social, statistic, juridic etc. –,
extinzându-se, astfel, domeniul de cercetare, dar și în scop și practic, venind
prevăzute la alin. (6), cât și în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) beneficiază
de indemnizația al cărei cuantum este mai mare. (9) La stabilirea indemnizației prevăzute la
alin. (6) sau (7), în situația în care ambii părinți ai copilului au beneficiat de indemnizație lunară
potrivit prevederilor art. 4, se ia în calcul indemnizația părintelui al cărei cuantum este mai
mare.
64
Acordul de armistiţiu din 1944 a fost încheiat între cele două părţi după lovitura de stat de la
23 august 1944 şi publicată în M.O. nr. 219 din 22 septembrie 1944.
65
M.O. nr. 573 din 7 iunie 2001, Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie
1945 din motive etnice.
66
Art. 5, alin. 6) din Legea nr. 130/2020.
67
Art. 5, alin. 7) din Legea nr. 130/2020.
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astfel în sprijinul identificării persoanelor îndreptățite care beneficiază de
prevederile Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și
completările ulterioare care se adresează Arhivelor Naționale pentru obținerea
actelor necesare la casele județene de pensii. Deoarece evidențele aflate în
păstrare la Arhivele Naționale Iași, privitoare la prizonierilor întorși din
captivitate sunt incomplete, recomandăm persoanelor beneficiare ale legilor sus
menționate că se pot adresa și Unității Militare nr. 02405 Pitești, județul
Argeș 68, de unde pot obține acte cu situațiile militare ale predecesorilor lor,
respectiv, date privind dispariția pe front, perioada de prizonierat, întoarcerea
lor din captivitate, Arhivelor Naționale ale României 69, Consiliului Național
pentru Studierea Arhivelor Securității 70.
Lista nominală, întocmită în ordine alfabetică, a celor 20.718 militari
prizonieri de război și civili „internați” români decedați și înhumați în Rusia
poate fi consultată pe site-ul Ambasadei României la Moscova, la rubrica
Relații
Bilaterale/Comemorarea
Eroilor
Români
–
pct.
6:
https://moscova.mae.ro/node/931. Această listă este însoțită de anexa „Locurile
de amplasare a cimitirelor multinaționale de pe teritoriul actualei Federații
Ruse, în care sunt înhumați prizonieri de război și «internați» civili români
decedați în anii 1941-1956” 71.
Sursele publicate ne oferă informații importante, pe baza cărora și prin
coroborarea cu alte surse (inclusiv cele memorialistice) poate fi conturată o
imagine a prizonierilor de război întorși din Uniunea Sovietică.
Anexe
Anexa nr. 1: Tabel cu urmașii pensionați sau cu drepturi tranzitorii a celor reîntorși din
prizonierat, din cuprinsul municipiului și județului Iași
Nr.
Numele și
Nr.
Numele și
Domiciliul Calitatea
Domiciliul Calitatea
crt.
prenumele
crt.
prenumele
Pânzaru G.
1.
Iași
Soție
2. Haicu C-tin
Iași
Elena

E-mail: um02405.pitesti@yahoo.com .
E-mail: secretariat@arhivelenationale.ro
70
E-mail: office@cnsas.ro
71
Agenţia Naţională de Presă Agerpres, Articolul Lista nominală, întocmită în ordine
alfabetică, a celor 20.718 militari prizonieri de război şi civili „internaţi” români decedaţi şi
înhumaţi în Rusia, p. 1, https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/04/16/lista-nominalafinala-cu-datele-a-20-718-prizonieri-si-deportati-inhumati-in-cimitirele-din-rusia-publicata-deambasada-romaniei--488791
68
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Lungu C.
Voinești
Lucreția 72
Burgău
5.
Bucium
Ecaterina
Gavrilă T.
7.
Mădârjac
Adela
Ilie și Aexandra
9.
,,
Zorilă
Hușleag I.
11.
Focuri
Palaghia
Matei N.
13.
Buznea
Catinca
Dorojan C.
15.
Brăești
Catinca
3.

17. Stegaru Ion

,,
,,
,,
Părinți
Soție
,,
,,

Românești Părinte

4.

Parasca N.
Elena 73
Carcea V.
8.
Profira
Gavrilă D.
10.
Maranda
Hărătău I.
12.
Maria
Iordache I.
14.
Paraschiva
6.

16. Filip Natalia
18.

Tiomofte
Elena

,,

,,

20.

21. Antoci I. Maria

Cotnari

Soție

22.

23. Păuleț C. Natalia
25. Damir D. Anica

,,
,,

,,
,,

24.
26.

27. Damir P. Elena

,,

,,

28.

19.

Cilof Profira

Tg.
Frumos

Soție

Poeni

,,

Mâdârjac

,,

,,

Părinte

Buznea

Soție

,,

,,

Românești

,,

Mărgineanu
,,
Elena
Cosma C.
Cotnari
Ruxanda
Chipăruș I.
,,
Frăsina
Damir Alecu
,,
Cofaru C. Elena
,,
Roman I.
Cârjoaia
Natalia
Haiduc M.
,,
Adela
Musteață Elena Vlădeni
Bădicel Stamata
,,
Bârjoianu
,,
Valeria
Bădicel Gh.
,,
Profira
Ungureanu
,,
Elena
Zmău D.
,,
Elisabeta
Robu V. Maria
,,

,,
,,
,,
Părinte
Soție
,,

Golduț D.
Cârjoaia
Maria
31. Lefter Eugenia Vlădeni
33. Mucileanu Anica
,,

,,

30.

,,
,,

32.
34.

35. Ciobanu Elena

,,

,,

36.

,,

,,

38.

,,

,,

40.

,,

Părinte

42.

,,

Mamă

44.

,,

Văduvă

46. Bura Valentina

,,

Soție

,,

,,

Hoască C.
Catinca

,,

Mamă

29.

37.
39.
41.
43.
45.
47.

Nădejdie
Adela
Burdea
paraschiva
Ciobanu
Alexandru
Pogor T. Maria
Chichirău C.
Anica
Mucileanu
Zavastița

48.

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
Văduvă

Arhivele Naţionale Iaşi, fond Prefectura judeţului Iaşi, d. 686/1948, f. 35, soţul, Lungu Al.
Constantin, întors din prizonierat.
73
Ibidem, f. 25, soţul, Parasca Mihai, dispărut la 03.11.1944, întors din prizonierat, a fost scosă
din statele tranzitorii la 01.04.1948.
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49. Tecu M. Catinca
,,
Moraru Gh.
51.
Gropnița
Elena 74
Iamelinschi N.
53.
Aroneanu
Maria
Condurache D.
55.
,,
Maria
Morarașu I.
57.
,,
Maria
Eduțeanu Petru
59.
Şipote
și Elena
Benghiac V.
61.
,,
Valentina
Pascaru
63.
,,
Aspazia
Mânzătescu
65. Alexandru
Sculeni
Paraschiva 76
Manolache N.
67.
,,
Maria
Dursu M.
69.
,,
Ruxanda 77
Baltaru
71.
Vânători
Adriana 78
73. Rusu P. Elena
Bejenaru V.
Elena 81
Tudorache Gh.
77.
Elisabeta 83
Macovei Gh.
79.
Maria 85
75.

,,
Soție
,,
,,
,,
Părinți
Soție

50. Cioraru Aglaia
,,
Ignat V.
52.
Gropnița
Paraschiva
Butnaru I.
54.
Aroneanu
Natalia
Marchitan I.
56.
,,
Catinca
58. Gagea Aglaia

,,
Soție
,,
,,

Ceplenița

,,

Panaite St.
Raveica

Şipote

,,

62. Nechifor Maria

,,

,,

60.

,,

64.

Ciobanu N.
Zoița 75

Sculeni

,,

,,

66.

Podaru Gh.
Catinca

,,

,,

,,

68.

Ungureanu C.
Elena

,,

,,

,,

70. Boca Maria

,,

,,

,,

72.

Ţigănași

,,

Popricani

,,

74.

Popricani

,,

,,

,,

76.

,,

,,

,,

,,

78.

,,

Orfană

,,

,,

80.

,,

Soție

Popa N.
Paraschiva 79
Costin C.
Drăguța 80
Tanase Gr.
Maria 82
Enuță V.
Ruxanda 84
Ţifache P.
Elena 86

Ibidem, f. 94, soţul, Moraru Gheorghe, întors din prizonierat în 1948.
Ibidem, f. 86, soţul, Ciobanu Neculai reintors din captivitate în 1945.
76
Ibidem, soţul, Mânzătescu Alex., a primit drepturi tranzitorii până în 1946.
77
Ibidem, soţul, Marcu Dursu, sosit din captivitate în septembrie 1946.
78
Ibidem, f . 80, soţul, Baltaru Costachi, sosit din prizonierat la 24 martie 1948.
79
Ibidem, f. 77, soţul, Popa Mihai, întors din prizonierat la 15 martie 1948.
80
Ibidem, f. 88, soţul, Costin Costache, întors din prizonierat în 1948
81
Ibidem, soţul, Bejinaru V-le, întors din prizonierat în 1948.
82
Ibidem, soţul, Tanasă Grigore, întors din prizonierat în 1948.
83
Ibidem, soţul, Tudorache Gh., întors din prizonierat în 1948.
84
Ibidem, f. 88v, soţul, Enuţă Vasile, întors din prizonierat în 1948.
85
Ibidem, soţul, Macovei Gh., întors din prizonierat în 1948.
86
Ibidem, soţul, Ţifache Petru, întors din prizonierat în 1948.
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75

https://biblioteca-digitala.ro

81.
83.
85.
87.
89.
91.
93.
95.
97.
99.
101.
103.
105.
107.
109.
111.
113.
115.
117.
119.
121.
123.
125.

Gotcu V.
,,
Catinca 87
Nemțeanu M.
,,
Maria 89
Const. Ciofu
Plugari
Elena
Coca V.
,,
Marghioala
Marta St.
,,
Eleonora
Pogor D.
Hermeziu
Maria
Gânju Gh.
Belcești
Elisabeta 90
Cojocaru M.
,,
Elena
Mihăilă M.
,,
Ioana
David T. Maria
,,
Ciornei T.
,,
Elena
Iacob D. Maria
,,
Căpitanu Gh.
,,
Elisabeta
Rotaru N. Maria
,,
Nemțeanu T.
,,
Ruxanda
Merinde V. Adela
,,
Chiriac V.
,,
Elena
Pușcașu C.
,,
Marghioala
Alexa I. Aurica
,,
Bocancea V.
,,
Ana
Simion I. Ioana
,,
Snatită D.
,,
Maria
Ştefăniu St.
,,
Elena

Foca
Paraschiva 88

Mamă

82.

Soție

84. Abalașei Adam

,,

,,

Plugari

Tată

,,

86.

Ciofu P.
Catrina

,,

Soție

,,

88. Luca I. Elena

,,

Mamă

,,

90.

Hermeziu

Soție

Belcești

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Tată

,,

Ciornesi Gh.
Maria
Harbuz I.
92.
Elisabeta

,,

94. Ignat V. Elena

,,

96.

,,

98.

,,

100.

,,

102.

,,

104.

,,

106. Ciocan C-tin

,,

108. Ştefan C. Maria
,,
Merinde Gh.
110.
,,
Maria
112. Stan V. Maria
,,
Buluc C.
114.
,,
Catinca
Florescu Ghe.
116.
,,
Casandra
118. Moraru V. Maria
,,
Sofronea
120.
,,
Dumitru
122. Tugă Al. Frăsina
,,
Angheluș I.
124.
,,
Victoria
Nechifor C.
126.
Glăvănești
Catinca 91

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Olaru Gh.
Elena
Nestor V.
Maria
Bițică N. Maria
Neculcea C.
Elena
Apopei T. Elena

Ibidem, soţul, Gotcu Vasile, întors din prizonierat în 1948.
Ibidem, soţul, Foca Vasile, întors din prizonierat în 1948.
89
Ibidem, soţul, Nemţanu Mih., întors din prizonierat în 1948.
87
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Soție
,,
,,
,,
,,
,,
Tată
Soție
,,
,,

Roibu N.
Georgeta 92
Tudose P.
129.
Maria 94
127.

Glăvănești

,,

,,

,,

Pasnicu I.
Pachița 93
Adumitroaiei I.
130.
Eva 95

128.

,,

,,

,,

,,

Anexa nr. 2: Tabel nominal de prizonierii din comuna Popricani, județul Iași, reîntorși
din U.R.S.S.
Nr.
Numele și
Nr.
Numele și
Domiciliul
Domiciliul
crt.
prenumele
cr t.
prenumele
1. Chelariu N-lai
Popricani
2. Radu Petru
Popricani
3. Scutariu C-tin
,,
4. Bucătariu N.Gh.
,,
5. Roșcan Pintilie
,,
6. Roșcan Neculai
,,
7. Boureanu Ion
,,
8. Stăvărache Ioan
,,
9. Stăvărache D-tru
,,
10. Roșcan Toader
,,
11. Bucătariu Vasile
,,
12. Lupăescu V-le
Cotu-Morii
13. Cismariu Alex
Cotu-Morii 14. Hohan Const.
Rediu-Mitrop.
15. Hohan Leon
Rediu-Mitrop. 16. Huțanu Petru
Ţipilești
17. Lupu Toader
Ţipilești
18. Năpârcă Vasile
,,
19. Greu Vasile
Moimești
20. Budeanu Gavril
Epureni
21. Băiceanu N-lai
Epureni
22. Vintilă Petru
,,
23. Balan Petru
Ţipilești
24. Adomiței Petru
Ţipilești
25. Constantin Ioan
Moimești
26. Greu Petru
Moimești
27. Cibotaru N-lai
,,
28. Habliuc Neculai
Epureni
29. Todirașcu N.
Epureni
30. Todirașcu Mihai
,,
31. Scripcariu D-tru
,,
32. Băitanu Gh.
,,
Anexa nr. 3: Tablou cu prizonierii reîntorși, din comuna Golăiești, județul Iași:
Nr.
Numele și
Nr.
Numele și
Domiciliul
Domiciliul
crt.
prenumeme
crt.
prenumele
1. Grosu Nicolae
P. Jijiei
2
Dascălu D. Gh
P.Jijiei
3. Boz C.Vasile
Bran
4. Ţurlui Gr. Ioan
Petrești
Ibidem, f. 100, Nechifor Costache, întors din prizonierat, din U.R.S.S., în perioada 1 ianuarie
1946-15 aprilie 1948.
92
Ibidem, soţul,Roibu Neculai, întors din prizonierat, din U.R.S.S., în perioada 1 ianuarie 194615 aprilie 1948.
93
Ibidem, soţul, Pasnicu Ion,întors din prizonierat, din U.R.S.S., în perioada 1 ianuarie 1946-15
aprilie 1948.
94
Ibidem, soţul, Tudose Petru, întors din prizonierat, din U.R.S.S., în perioada 1 ianuarie 194615 aprilie 1948.
95
Ibidem, soţul, Adumitroaie Ion, întors din prizonierat, din U.R.S.S., în perioada 1 ianuarie
1946-15 aprilie 1948.
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5.
7.
9.
11.
13.

Filip C.Vasile
Drăceanu Gh.
Lupu Vasile
Neamțu Const.
Filip I. Dumitru

Chișarăi
Golăiești
,,
Chișarăi
,,

6.
8.
10.
12.
14.

Harton Ioan
Gațu N.Dumitru
Gațu Mihai
Mandache Gh.
Toma I. Petru

Golăiești
,,
,,
Chișarăi
Medeleni

Anexa nr. 4: Lista prizonierilor întorși din captivitate, din comuna Fântânele, județul Iași:
Nr.
Numele și
Data
Nr.
Numele și
Data
crt.
prenumele
reîntoarcerii crt.
prenumele
reîntoarcerii
1. Stiuriuc I. Mircea
22.07.1945
2. Mija Th. Vasile
03.09.1945
3. Alexandrescu Petru 23.08.1945
4. Ferariu Z. Vasile
25.08.1945
5. Matei V.Ion
08.09.1945
6. Pietraru Neculai
28.08.1945
7. Brânzilă I. Vasile
06.08.1945
8. Brânzilă I. Const.
06.12.1945
9. Hugeanu M.Gh.
28.08.1945
10. Rediu Gh. Petru
28.08.1945
11. Irimia Mihai
23.02.1946
12. Hriscoschi Th.
03.01.1946
13. Hurmuzache Nec.
21.02.1946
14. Trifan V. Const.
01.12.1946
15. Doboș Gh. Petru
30.02.1946
16. Savin Gh. Nec.
12.02.1946
17. Jitariuc Nicolae
13.01.1946
18. Antaluță Petru
20.01.1947
19. Rosca Constantin
26.06.1948
20. Cara Iufimei
16.05.1948
21. Ionică Dumitru
25.06.1948
22. Antalucă Petru
20.05.1948
23. Mahu I. Gh.
25.05.1948
24. Păduraru Manole
20.10.1948
25. Chelariu C. C-tin
20.10.1948
26. Cojocaru Eugen
20.12.1948
27. Hoiceag Vasile
25.10.1948
28. Alexandrescu C.
15.12.1949
29. Ciuhureanu C-tin
20.11.1949
30. Gorovei Nec.
20.01.1946
31. Zapodeanu Petru
25.02.1946
32. Cojocaru Iosif
20.08.1946
33. Cociș Mihai
25.06.1946
34. Andrieș Aritine
02.08.1946
35. Petrila Gheorghe
16.02.1946
36. Calinciuc C-tin
21.09.1946
Anexa nr. 5: Tabel nominal de foștii prizonieri care au lucrat în U.R.S.S. la „colhozuri
și solhozuri”, din comuna Fântânele, județul Iași:
Nr.
Numele și
Nr.
Numele și
Unde a
Unde a lucrat
crt.
prenumele
crt.
Prenumele
lucrat
1. Mahu Gheorghe Chinovobad-colhoz și solhoz 2. Cara Eufemie Caucaz
Caucaz
3. Alexandrescu C.
4. Antalucă Petru Dombas 96
5. Chelariu C. C-tin II Dombas și Urali
6. Roșca Constantin Detearca
Neștagher Putonschi
7. Irimia Mihai
Hazaschi
Corect Donbas-Regiune în Ucraina, o regiune „răsfăţată” de propaganda sovietică. S-a spus
că regiunea nu a pututut fi îngenunchiată în Al Doilea Război Mondial şi că este un simbol al
rezistenţei sovietice în lupta contra fasciştilor, Vlad Barză, https://www.hotnews.ro/stiriinternational-23284134-radiografia-unei-zone-ocupate-razboi-intampla-cand-granitele-aparbrusc-dau-vietile-oamenilor-peste-cap-cazul-ucrainei-est.htm.
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Anexa nr. 6: Tabel de prizonierii din comuna Vlădeni, județul Iași, sosiți în comună în
perioada 1944-1948 din U.R.S.S.:
Numele și
Anul
Anul
Nr.
Nr. Numele și prenumele/
Satul venirii
prenumele/
Satul venirii
crt.
etatea
crt.
în țară
în țară
etatea
Gheorghică
Nechifor Vasile/38
1.
Vlădeni 1946 2.
Vlădeni 1945
Cost./33 ani
ani
3. Tomleac Gh./28 ani
,,
1946 4. Tataru Iorgu/29 ani
,,
1946
5. Spatariu Ioan/36 ani Vlădeni 1948 6. Bura C. Vasile/27 ani Vlădeni 1948
7. Tataru Gh./29 ani
..
1948 8. Guitu Gh./28 ani
,,
1948
Gimiga D.
Coțcariu Neculai/31
9.
,,
1946 10.
,,
1946
D-tru/27 ani
ani
11. Scutariu V-le/28 ani
,,
1946 12. Ivănuță Vasile/29 ani
,,
1947
13. Bumbu Ioan/27 ani
,,
1947 14. Mazilu C.Cost./46 ani
,,
1946
V.Gh.
Sandu Gh. Mihai/27
15.
Borșa 1945 16.
Borșa 1945
Buinceanu/34 ani
ani
17. Robu Cost./28 ani
,,
1945 18. Lupu D.Ioan/48 ani
,,
1947
19. Macsân Gh./32 ani
,,
1945 20. Chirilă Gh./42 ani
,,
1945
21. Anițoae V-le/48 ani
,,
1945 22. Burlacu P.V-le/48 ani
,,
1945
Robu D.Vasile/36
Panainte C.Mihai/33
23.
,,
1946 24.
,,
1946
ani
ani
Chele Gh.
25.
,,
1945 26. Paicu V.Ioan/28 ani
,,
1948
Mihai/30 ani
27. Ţugui Cost./36 ani
,,
1945 28. Fecioru C. V-le/32 ani
,,
1948
Crudu V.
29.
,,
1945 30. Robu N. Ioan/36 ani
,,
1945
Vasile/45 ani
31. Cocoș D-tru/ 48 ani
,,
1946 32. V.N. Roșu/39 ani
Găureni 1946
33. V.Gh. Ciocan/32 ani Găureni 1945 34. D-tru Cațalab/27 ani
,,
1948
35. Neculai Untu/32 ani
,,
1945 36. Ilie Ungureanu/ 37ani
,,
1947
37. D.P. Purice/30 ani
,,
1948 38. V.C. Mucilean/36 ani
,,
1945
39. N.V. Macovei/34 ani
,,
1944 40. N.N. Mucilean/48 ani
,,
1946
41. Gh.Macovei/38 ani
,,
1945 42. Cost.F.Musteață/36 ani
,,
1946
43. Pavel Pecincu/40 ani
,,
1946 44. Ioan Bârjoianu/45 ani Epureni 1945
45. Gh.Bârjoianu/27 ani Epureni 1945 46. Cost.Ivănuță/34 ani
,,
1948
47. N.Agafiței/39 ani
,,
1948 48. Mircea Melinte/28 ani
,,
1945
49. Cost.Pogor/27 ani
,,
1946 50. Cost.Lefter/33 ani
,,
1945
51. Ilie I.Lefter/27 ani Epureni 1945 52. Gh.Sofronea/38 ani
Epureni 1945
Gh. N.
Al. cel
Al. cel
53.
1945 54. D-tru Beluță/47 ani
1945
Pășcăneanu/26 ani Bun
Bun
55. Gh.I. Bura/48 ani
,,
1945 56. Pintili Gh./49 ani
,,
1945
57. Şt.I. Butnariu/27 ani
,,
1948 58. V.Pascariu/38 ani
,,
1945
Lud. Vatamanu/26
59.
,,
1945 60. Ioan Mitocariu/42 ani
,,
1945
ani
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61.
63.
65.
67.
69.
71.
73.

Ioan Ciobanu/36
,,
1945
ani
V.C.Burdea/30 ani
,,
1946
N-lai Burdea/27 ani
,,
1948
D-tru Mitocariu/47
,,
1948
ani
Gh.I. Pălimariu/26
,,
1948
ani
Sofronea
Iacobeni 1948
Neculai/26 ani
Foca Gh./27 ani
Vlădeni 1948

62. M.G.Burdea/29 ani

,,

1945

64. D-tru Nadejde
66. N-lai Captalan/44 ani

,,
,,

1948
1945

68. Petru Tatariu/35 ani

,,

1946

70. Ţocu Mihai/43 ani

Vlădeni 1947

72. Rotaru V-le/27 ani

,,

1948

74. Tanasa V-le/36 ani

,,

-

Anexa nr. 7: Tabel cu prizonierii întorși din prizonierat, din comuna Horlești, județul
Iași:
Data
Data
întoarcerii Nr. Numele și
întoarcerii
Nr. Numele și
Satul
Satul
crt. prenumele
din
din
crt. prenumele
prizonierat
prizonierat
Alex.
Noiembrie
1.
Horlești Sept. 1948 2. Roca Ion
Horlești
Roșu
1946
Cucutianu
Noiembrie
Noiembrie
3.
,,
4. Onodia Gh.
,,
P. Petru
1946
1946
Morianu
Noiembrie
Chiricheș
Noiembrie
5.
,,
6.
,,
Vasile
1946
Ştefan
1948
Mania
Noiembrie
Cazamir
Noiembrie
7.
,,
8.
,,
Costachi
1948
Gh.
1948
Burcă
Noiembrie
Morianu
Noiembrie
9.
,,
10.
,,
Iancu
1946
Manole
1946
Cogianu
Noiembrie
Noiembrie
11.
,,
12. Albert D-tru
,,
I. Iancu
1946
1946
Frunză
Noiembrie
Cojocaru
Noiembrie
13.
Horlești
14.
Horlești
Mihai
1946
Petru
1946
Andronic
Noiembrie
Timofte
Scopo- Octombrie
15.
,,
16.
Iancu
1946
Petru
seni
1947
Timofte
Scopo- Octombrie
Gribincia
17.
18.
,,
Iulie 1948
C. Gh.
seni
1947
Ion
Săndulache
Hristia
19.
,,
Iulie ]948 20.
,,
Iulie 1948
Grigori
Vasile
Cobiliță
Sandovici
21.
,,
Iulie 1948 22.
,,
Iulie 1948
Costică
Costică
Butnărică
BogdăButnărică
Bogdă23.
Mai 1945 24.
Mai 1945
D-tru
nești
Gh. Ion
nești
Pascaru
Plugariu A.
25.
,,
Mai 1945 26.
,,
Mai 1945
Gh.
Ion
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Anexa nr.8: Tabel cu prizonierii întorși din prizonierat, din comuna Lețcani, județul
Iași:
Nr.
crt.
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.

Numele și
prenumele
Filote Manole
Pintiliuc V.
Borș I. Ioan
Olaru V.
Ioan
Irimița V.
Aurel
Rudac I.
Gh.
Ciorap C.
V-le
Andriescu
M. D-tru
Blându I.
Const.
Ursache Ioan
Iftode V.
Ioan
Drencianu
V. Gh.
Cobiliță V.
N-lai
Sandu I.
Const.
Lupu Const.
Iacob P.
Ioan
Scarb D-tru
David P. Gh.

Data
întoarcerii Nr.
din
crt.
prizonierat

Satul
Lețcani
,,
,,

1946
1946
1948

,,

1946

,,

1945

,,

1946

,,

1948

,,

1948

,,

Numele și
prenumele

2.
4.
6.

Boțoc I.V-le
Adăscăliței G
Însurățelu Ioan
Chelaru Gh.
8.
V-le
Morășeanu
10.
I. Petru
Irimița Gh.
12.
Petru
Curiliuc
14.
Petru

Satul
Lețcani
,,
,,

Data
întoarcerii
din
prizonierat

1946
1947
1947

,,

1947

,,

1947

,,

1948

,,

1946

16. Rusu V.Gh.

,,

1948

1948

18. Ursache Gh.

Bogonos

1947

Bogonos

1947

,,

1946

Cogeasca

1946

Cogeasca

1947

,,

1948

,,

1946

,,

1947

,,

1948

,,

1947

,,

1946

Cucuteni

1945

Cucuteni

1947

,,

1945

,,

1945

,,
,,

1948
1945

20. Cozma Gh.
Drencianu
22.
V. C-tin
Niculăiță
24.
Ioan
Moșneguțu
26.
G. Petru
Răduțu M.
28.
Petru
30. Matei V-le
Iacob Gh.
32.
Ioan
34. Avieriței V-le

,,

1945

Anexa nr. 9: Tabel de prizonierii veniți
Schitu/Duca, județul Iași:
Anul
întoarcerii
Nr. Numele și
Adresa
din
crt. prenumele
prizonierat
Andriucă
Oct.
1.
Comarna
C.Gh.
1948

și care sunt în curs de a veni, din comuna
Nr.
crt.

Numele și
prenumele

Adresa

2.

Păvăloi
Vasile

Anul
întoarcerii
din
prizonierat

Poieni

1948
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3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.

Chiuda
Vasile
Rotaru
Gh.
Ilașcu
Neculai
Tataru
Dumitru
Sârbu
Simion
Straciuc
Aurel
Societ
I.Pantel
Spătaru
Ioan
Roșu
Vasile
Iftimoei
Gh.
Hoh D-tru

Poieni

1948

4.

,,

1947

6.

,,

1947

8.

,,

1945

10.

D. Gălăț.

1948

12.

Comarna

1948

14.

,,

1948

16.

,,

1948

18.

Poieni

1946

20.

,,.

1948

22.

-

1945

24.

Meiu
Vasile
Rotaru
Simion
Bulgaru
Ştefan
Peptu
Const.
Cardasim
Petru
Straciuc
Const.
Popa
Gheorghe
Crăciun
Nec.
Palea
Dumitru
Pârvu
Gh.
Dănilă Gh.

,,

1948

,,

1945

,,

1948

D.Gălăț. 97

1948

S. Duca

1948

Comarna

1948

Tansa
Vaslui

1949

Comarna

1945

D. Gălăț.

1948

-

1948

Schitu Duca

-

Anexa nr.10: Tabel cu prizonierii din comuna Erbiceni, județul Iași:
Dacă au lucrat
Dacă au lucrat
Nr.
Numele și prenumele colhoz sau Nr. crt.Numele și prenumele colhoz sau
crt.
solhoz
solhoz
1. Marinescu Th.
Nu
2. Belceanu Ion
Nu
3. Căpățână Gh.
,,
4. Afrăsinei Const.
,,
5. Scripcaru Mihai
Da, colhoz
6. Lupu Iorgu
,,
7. Roman Andrii
Nu
8. Suvac Gh.
,,
9. Doboș D-tru
,,
10. Gândac Const.
Da, colhoz
11. Afrăsinei Gh.Mihai
Nu
12. Ilie D.Mihai
Da, colhoz
13. Croitoru Ilie
,,
14. Munteanu I.Toma
Nu
Da, colhoz și
15. Feraru Ioan
,,
16. Negoiță Petru
pădure
17. Popa Gh.
,,
18. Lupu D.GH.
Nu
19. Stoica V. Const.
,,
20. Hăineanu Mihai
,,
21. Nedelcu I.Gh.
,,
22. Nedelcu I. Vle
,,
23. Ivănușcă Mihai
,,
24. Negoiță Gh.
,,
25. Ivan Mihai
,,
26. Rotaru V-le
,,
27. Ştefanache Gh.
,,
28. Straticiuc D-tru
Da, colhoz
97

Satul Dumitreştii Gălăţii.
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29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.

Straton Iorgu
Asăvoei Const.
Morarașu I.N.
Dorcu Mihai
Constantin V-le
Tamaș Ion
Moșneguțu Const.
Trifan N-lai
Bararu N. Const.
Nădejde Gh.
Râșcanu Iacob
Axinte I. Const.
Rusu Const.
Ilisei C. Gh.

,,
,,
,,
,,
Da, colhoz
Nu
Da, tractorist
Da, colhoz
,,
,,
Nu
,,
,,
,,

30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.

Minia C. V-le
Haidău Ioan
Burghiaua Iorgu
David Ghețu
Dorcu Avei
Inodie Sidor
Preotescu Ion
Sandu D-tru
Taboc Gh.
Meclea Ioan
Avăcăriței Nifon
Ambrozie Şraer
Onică I. Mircea
Roman I. Gh.

Da, colhoz
Nu
,,
,,
,,
,,
,,
Da, colhoz
,,
Nu
,,
,,
,,
,,

Anexa nr.10: Tabel cu prizonierii voluntarii T.V. și H.C.C., din comuna Erbiceni,
județul Iași:
Voluntari din
Voluntari din
T.V. și H.C.C.
T.V. și H.C.C.
1. Partenie Lupu
Nu
2. Moisă Gh.Ioan
Nu
3. Benea Ion
Nu
4. Movileanu Ion
Nu
5. Nistor N.Gh.
,,
6. Vechiu V. D-tru
,,
7. Tamaș Ion
,,
8. Hulubei Th.
,,
9. Tabac D-tru
,,
10. Boiță Const.
,,
Anexa nr. 11: Tabel nominal de prizonierii sosiți în țară din U.R.S.S., din comuna
Roșcani, județul Iași:
Data
Data
Nr. Numele și
Nr. Numele și
Satul reîntoarcerii
Satul reîntoarcerii
crt. prenumele
crt. penumele
în țară/Obs.
în țară/Obs.
Atanasof
N-brie 1946
Aug.1945/
1.
Căuești
2. Untu C.V.
Căuești
Vasile
/Colhoz
Colhoz
Oct.1948/
Cojocariu
Oct.1948/In3. Gh. Mavrichi
,,
4.
,,
Colhoz
Petru
dustrie grea
Oct.1945/
N-brie 1945/
5. Ghilan Gh.
,,
6. Untu C.D.
,,
Solhoz
Dumbas
7. Pintilii D.
,,
Oct.1945
8. Pintilii Al.
,,
Oct.1945
Cost. Gh.
Oct.1945/
9. N.N.Untu
,,
Oct.1946
10.
Roșcani
Damian
Colhoz
Ion C.
Oct.1948/
11.
Roșcani D-brie 1944 12. Cost. Apetrei
,,
Maruneanu
Dumbass
N-brie 1946/
Oct.1945/
13. Ion Apetrei
,,
14. V. Ungureanu
,,
Dumbas
Dumbas
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15. V-le Moisa
17. M.Borșanu

Ian.1945/
Dumbas
Iunie 1948/
Păuleni Turnătorie
mină
,,

19. Surgiu Gh.

,,

Vasile
Bulgaru

,,

Sept.1946

16. D. Ghiorghiu Păuleni

Aug.1945/
Colhoz

18. Gh.Borșanu

,,

Mai
1946/Franța

,,

Oct.1948

20.

Cost.Bordeea
nu

Oct.1945/
lagăr
Aug.1946/
23. Mihai Gârbea Păuleni Mai 1945
24. Th. Gh. Lența Păuleni
mină
Mihai C.
Mihai
Oct.1946/inOct.1945/ca25.
,,
26.
,,
rieră de piatră
Lența
Ciochină
dustrie mică
Martie
Aug.1945/
27. Ion Chiriac
,,
28. Traian Baciu
,,
1948/Colhoz
mină cărbune
Spiridon
Mihai C.
N-brie 1945/
29.
,,
Oct.1945
30.
,,
Chirilă
Dănilă
Colhoz
Ion
Ştefan
Oct.1945/
Aug.1945/
31.
,,
32.
,,
mină
cărbune
Herghelegiu
Herghelegiu
Colhoz
Iunie
Oct.1945/
33. Mihai Ailiesei
,,
34. V. Huțanu
,,
1948/Colhoz
Colhoz
Sept.1946/
35. Al. Vestale
Rădeni
36. P.Pogor
Rădeni Oct.1945
Industrie
Oct.1945/
Iunie 1948/
37. M.Stingău
,,
38. Gh.C. Sava
,,
Colhoz
pază
39. C.C. Sava
,,
Aug.1945
40. Ştef. Cotrobaș
,,
N-brie 1946
41. Const. Alazu
,,
N-rie 1948 42. Gh.C.T. Sava
,,
Iunie 1948
Iulie 1948/
43. V-le Carp
,,
Mai 1948
44. Turcu Adam
,,
mină cărbune
21.

N-brie 1948/
22. V/le D. Lența
Colhoz

,,

Anexa nr.12: Tabel nominal de prizonierii din comuna Băiceni, județul Iași care s-au
înapoiat din U.R.S.S.:
Dacă a lucrat
Dacă a lucrat
Nr.
Numele și
Nr.
Numele și
în colhoz sau
în colhoz sau
crt.
prenumele
crt.
prenumele
solhoz
solhoz
Bazarghidianu
La lagăr nr.
1.
2. Băetu Teodor
Vasile
200 98

Documentul nr. 183 referitor la Nota informativă a căpitanului de securitate A.N. Bronnikov,
şeful Secţiei a 2-a din cadrul Direcţiei generale pentru problemele prizonierilor de război şi ale
persoanelor civile internate, privind efectivul de prizonieri de război români din URSS la 1
martie 1945 precizează pentru Regiunea Sverdlovsk – Lagărul nr. 200, de la Alapaev – 3147
persoane, în volumul Prizonierii de război români în Uniunea Sovietică. Documente 194198
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5.
7.

Mămăligă
Alexandru
Lupu Gheorghe
Cozma Gh. V-le

9.

Munteanu Ioan

3.

11. Aprică C-tin
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.

Lag. nr. 72

4.

Panaitei Ioan

Lag. nr. 102 99

Lag. nr. 262
Lag. nr. 37
Colhoz, Lag.
nr. 99
Colhoz, Lag.
nr. 4

6.
8.

Ferariu C-tin
Costea Gh. Ştefan

Lag. nr. 3
Stalingrad

10.

Gh.P. Iordache

Colhoz

12.

Romaniuc C.
C-tin

Solhoz

14.

Savincu (?) Ioan

16.

Calistru C-tin

18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.

Beceru Petru
Sava Ioan
Crongă Vasile
Chisac Iordache
Chisac Neculae
Brânză Petru
Crețu Vasile
Nechita Costache

Gheorghe Gh.
Solhoz
Mihai
Ungureanu
Teodor
Geamănă Nec.
Curcanu Dumitru
Enculescu C-tin
Sârbu Vasile
Mihăilă Ioan
Ciobanu C-tin
Matei C-tin
Cracană C-tin

1956, Editura M.O. R.A., București, 2013, https://moscova.mae.ro/sites/moscova.mae.ro/files/
prizonierii_romani_urss_1941-1956.pdf, p. 518.
99
Idem, pentru Regiunea Celiabinsk, Lagărul nr. 102, de la Celiabinsk – 5004 persoane, în
volumul Prizonierii de război români în Uniunea Sovietică. Documente 1941-1956, Editura
M.O. R.A., București, 2013, https://moscova.mae.ro/sites/moscova.mae.ro/files/ prizonierii_
romani_urss_1941-1956.pdf, p. 519.
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O victimă băcăuană a reeducării comuniste: Corneliu Niță
Mircea STĂNESCU
Corneliu Niță: une victime de la rééducation communiste originaire de Bacău
Résumé
Notre étude a comme but d’investiguer les conditions de la mort de Corneliu
Niță, un jeune détenu politique passé par le «démasquement» à la prison de Pitești, au
début de 1950. En même temps, il refait la biographie de la victime à travers des
dossiers de la Securitate et des témoignages de ceux qui l’ont connu. Enfin, il situe ce
cas dans le contexte de l’histoire et de la mémoire du communisme après 1989.
Mots-clés: démasquement, rééducation, détenus politiques, mémoire du
communisme.

La Pitești
Istoria care urmează se petrece
la închisoarea Pitești, unde, începând
din noiembrie 1949 și până la
sfârșitul lunii august 1951, s-a
desfășurat o acțiune de demascare și
reeducare prin tortură cunoscută în
istoriografie drept „reeducarea de tip
Pitești“.
Acțiune
a
regimului
comunist din România acelor ani, ea
avea două etape: în prima, de tip
anchetă de Securitate, dar desfășurată
de colegi de detenție selectați în
prealabil, dintre care cel mai
proeminent a fost Eugen Țurcanu,
demascații trebuiau să spună tot ceea
ce ascunseseră la cercetări și să
denunțe ce știau despre alți dușmani
(reali sau presupuși) ai regimului; în cea de-a doua, de tip reconstrucție
ideologică, se căuta o spălare a creierului prin prisma ideologiei curente,
marxism-leninismul stalinist.
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Corneliu Niță a făcut parte dintr-un grup transferat pe 19 ianuarie 1950 la
camera 4 Spital, locul de desfășurare a demascărilor – cel de-al treilea de la
debut – compus din 40-50 de deținuți ce fuseseră încarcerați până atunci în
camera de carantină de la subsol (35 dintre ei) și la camerele 2 și 3 Spital (circa
15). Printre aceștia erau: Gheorghe Șerban, Chirică Balanișcu și Gheorghe
Vătășoiu, care aveau să moară și ei în demascări 1.
În timpul nopții de 26 februarie, în jurul orei 1.00, Niță a murit în urma
bătăilor și torturilor. Conform surselor, foști colegi de detenție, el a fost bătut
„cel mai mult și mai groaznic din toată camera“, „din ordinul D-lui Marina
Ioan“. Toți deținuții din grupul lui Țurcanu l-au bătut „în manej“, apoi Țurcanu,
Coriolan Gherman și Victor Predescu l-au torturat metodic. Ținut suspendat, la
orizontală, dezbrăcat, a fost lovit cu bâtele peste tot corpul. Țurcanu aflase de la
alți deținuți trecuți prin demascare că deținutul ascundea informații importante.
Iată istoria obținerii informației care stă la originea morții sale. La
jumătatea lunii februarie 1950, Gioga Parizianu – un deținut denunțat de Adrian
Prisăcaru, șeful comitetului de demascare din camera 3 „Biserică“, de pe secția
„lagăr“, că a împușcat la Bacău un ostaș sovietic – a fost transferat acolo.
Demascatorii trebuiau să-l facă să spună cum s-a petrecut episodul. După ce a
fost bătut „bine de tot“, Parizianu a recunoscut că Dumitru Climescu, un deținut
încarcerat la secția „muncă silnică“, a fost cel care, în fapt, l-a împușcat pe
sovietic. Prisăcaru l-a condus pe deținut să-și scrie „demascarea“ și l-a
supervizat, iar după câteva zile Climescu, Ieronim Comșa, Constantin Oprișan,
Dumitru Bordeianu, Mihai Iosub și Ioan Muntean – deținuți închiși până în acel
moment pe secția „muncă silnică“, au fost mutați la rândul lor la camera 3
„Biserică“. Ceilalți deținuți, care nu fuseseră implicați în eveniment și care erau
acuzați că duc activitate legionară în camera lor de detenție, au fost transferați
în urma informațiilor furnizate de Ion Lunguleac, un deținut trecut deja prin
demascare. În urma torturilor teribile, Climescu a recunoscut că, într-adevăr, el
l-a împușcat pe ostașul sovietic și că a făcut-o la sugestia fostului său șef,
Corneliu Niță. Cu privire la veracitatea informației, în actualul stadiu al
cercetării nu ne putem pronunța. Cert este că Dumitru Climescu, condamnat în
1949 de Tribunalul Militar Iași la 10 ani muncă silnică, deținut la închisorile
Pitești, Gherla, în lagărul de la Peninsula (Valea Neagră) de la Canalul Dunăre
– Marea Neagră, din nou la Gherla, Tecuci și iarăși la Gherla, în decembrie
Pentru relatarea ce urmează, vezi Mircea Stănescu, Reeducarea în România comunistă (1945–
1952). Aiud, Suceava, Pitești, Brașov, Editura Polirom, 2010, pp. 172, 177-183. Ortografia
aparține documentelor citate.

1
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1957 a fost eliberat pentru a fi trimis în „domiciliu obligatoriu“ în „satele noi“
din Bărăgan și nu a fost judecat pentru această acuză 2.
Revenind, Țurcanu l-a lovit pe Niță în abdomen, întrebându-l ce anume
refuză să declare. În cele din urmă, torturatul a spus în fața camerei de detenție
că în toamna anului 1944 a participat la împușcarea unui ostaș sovietic la
Bacău, că în 1945–1946 avea intenția să atenteze la viața prim-secretarului
Partidului Comunist Român, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și că în aceeași
perioadă a ascuns, împreună cu alții, o cantitate de muniție a Mișcării
Legionare. Apoi a intrat în comă și a început să delireze. Îngrijorat, Țurcanu a
cerut opinia foștilor studenți la medicină dacă torturatul mai putea fi salvat, însă
acesta începuse deja să elimine sânge pe gură, semn că avea hemoragie internă
și ruptură de ficat. Niță a murit într-adevăr, corpul său fiind plin de plăgi
deschise și de sufuziuni sanguine. Trupul neînsuflețit a fost ridicat din celulă de
sanitarul închisorii, Ion Cioltar, împreună cu alți doi sau trei gardieni.
În tot acel timp, referentul politic (ofițerul) Ioan Marina privea pe vizetă
și, conform declarației directorului închisorii, Alexandru Dumitrescu, el a dat
ordinul ca deținutul să fie scos din camera de detenție. Apoi, Marina a trimis
după medicul închisorii, însă era prea târziu. La ordinul politicului, directorul,
care locuia la circa 100 de metri de închisoare, a fost anunțat de moarte abia a
doua zi prin prim-gardianul Gheorghe Mândruță. Directorul a mers la camera 1
Infirmerie, unde se afla cadavrul și unde sanitarul Cioltar i-a confirmat cele deja
relatate. A mers apoi în biroul său, de unde i-a telefonat lui Iosif Nemeș, șeful
Serviciului Operativ/SO (Securitate închisorilor și lagărelor), care i-a promis că
va veni la închisoare.
Pe la ora 9.00, medicul a mers la infirmerie, unde se afla cadavrul
deținutului, prilej cu care i-a confirmat directorului că acesta „fusese lovit în
coastă, care[,] rupându-se[,] i-a perforat ficatul[,] și astfel a murit. Mi[-]a spus[,]
de asemenea[,] cum a fost chemat de Marina noaptea, cum i-a făcut intervenție
deținutului[,] care totuși a murit[,] și a încheiat spunându-mi – că chiar dacă îl
împușcă el nu semnează actele de înmormântare al[e] acestui deținut, deoarece
dacă la ceilalți doi deținuți care s’au sinucis 3, nefiind bătuți, a găsit motivări, la
acesta nu poate semna, decât numai dacă spune adevărata cauză a morți[i]. Față
de toate cele spuse de Dr. Ionescu M. Ion[,] eu i-am răspuns că el să nu facă
Vezi fișele matricole penale ale lui Dumitru Climescu de pe site-ul IICCMER (consultate pe
26/06/2021).
3
Este vorba despre Gheorghe Șerban, mort pe 10 februarie 1950, și Gheorghe Vătășoiu, mort
pe 18 februarie același an. Ei și-au luat viața aruncându-se prin golul casei scărilor în timp ce
erau conduși la baie.
2
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decât ceea ce este legal, pentru că nimeni nu-l poate forța să facă altfel[,] și dacă
cineva insistă să facă un lucru nelegal[,] atunci să-i de-a în scris“. Mergând spre
biroul său, directorul l-a întâlnit pe Marina, pe care l-a întrebat ce s-a întâmplat
cu deținutul și de ce nu l-a chemat în noaptea în care a murit. „Marina mi-a
răspuns oarecum ironic, că ce a făcut a făcut și că răspunde“. Apoi politicul i-a
întors spatele și a plecat la infirmerie, unde a ordonat ca trupul deținutului să fie
dus în baia închisorii de la subsol.
Sanitarul Ion Cioltar relatează episodul de o manieră mult mai credibilă
decât cea a directorului. El face însă o confuzie între Marina, ofițerul politic al
închisorii din timpul lui Iosif Nemeș, și ofițerii politici din perioada în care la
conducerea Securității închisorilor s-a aflat Tudor Sepeanu, ulterioară: „Știu că
la cazul de deces al deținutului care eu l-am scos noaptea din celulă, dr.
IONESCU ION a raportat directorului DUMITRESCU ALEXANDRU[,] de
față fiind lt. MIRCEA M[.] de la biroul inspecții, lt. TOMA [Mircea] MIHAI[,]
locțiitor politic și slt. JUGĂRU [IAGĂRU] MARIN[,] cum că el nu poate să
treacă un diagnostic[,] întrucât murise din bătaie.- / Directorul penitenciarului[,]
DUMITRESCU ALEXANDRU[,] i-a răspuns[:] «dacă ți s’a urât cu binele, nu-i
face bilet de înmormântare»[,] și mai apoi i-a spus: «fă ce știi». În urma acestei
discuții[,] dr. IONESCU ION i-a pus un diagnostic fals“. Diagnosticul era „în
legătură cu ficatul“.
În jurul orei 11.00, fără nici o legătură cu uciderea lui Niță, la închisoare
au sosit col. Ioan Baciu, șeful Direcției Generale a Penitenciarelor (DGP), și lt.col. Marin Constantinescu, șeful Direcției Administrative din aceeași instituție,
care au început să inspecteze închisoarea. Anunțat, directorul, care în acel timp
se afla la atelierul de fierărie din spatele închisorii, i-a găsit pe oficiali la camera
de detenție 2 parter, unde discutau cu deținuții. Iată relatarea sa: „– Dl. Baciu
întreabă pe deținutul Moroianu: – «Cine te-a lovit la față»? (la parter celular[,]
în acel timp erau băgați deținuți care trecuseră prin așa zisa acțiune de
demascare[,] și datorită faptului că fuseseră bătuți aveau semne pe față – deci
camerele pe care le inspecta Dl. Col. Baciu și Dl. Lt. Col. Constantinescu erau
ocupate de astfel de deținuți) – Deținutul Moroianu: – «D-le colonel[,] am
alunecat pe ciment[,] și căzând m’am lovit de pat»–. – Datorită faptului că în
acea cameră (No. 2) erau mai mulți deținuți loviți, cu semne pe față, Dl.
Colonel Baciu[,] în mod ironic, a început să-i întrebe pe fiecare în parte (pe cei
cu semne pe față)[,] fără ca să le dea timp să răspundă, dacă și ei au alunecat pe
ciment și s’au lovit de pat[,] și apoi[,] tot ironic[,] se întoarse spre Dl. Lt. Col.
Constantinescu spunând: – «Nu mai frecați și voi atâta cimentul ăsta[,] că o să
cădeți și o să vă rupeți gâtul».– După felul ironic cum a întrebat cele de mai sus
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pe deținuți[,] și după felul și mai ironic cum le-a făcut recomandarea deținuților
în legătură cu frecarea cimentului, cuvinte cu care ș[i]’a încetat discuția râzând,
mi-am dat seama că Dl. Colonel Baciu Ion și Dl. Lt. col. Constantinescu, știu de
ce erau loviți deținuții“.
În acel moment, Baciu a dat cu ochii de director, pe care l-a luat deoparte:
„Dl. Col. Baciu: «Mă[,] ce se întâmplă aci»? – Eu: – «Cum[,] nu știți[?]! – Dl.
Col. Baciu: «Nu știu nimic»– Eu: – «Cum nu știți nimic, că Dl. inspector
general Nemeș Iosif mi-a spus să nu vă raportez eu, că să nu cadă raportul în
mâna altcuiva[,] și că vă raportează dânsul tot ce se petrece aci»– Dl. Col.
Baciu: – «Nu mi-a raportat nimic»!– Eu: – «Aici se petrec lucruri mari[,] Dl.
Colonel, a fost și Dl inspector general Antipa Gh., nici dânsul nu v’a
raportat»?– Dl. Col. Baciu: – «Nu».– Eu: – «Atunci permiteți-mi să vă raportez
eu»– Dl. Col. Baciu: – «Lasă[,] că-mi raportezi când mergem în biroul tău»–
[...] Ajunși în biroul meu, între mine[,] Dl. Col. Baciu Ion și Dl. Lt.Col.
Constantinescu Marin a avut loc următoarea discuție: Dl. Col. Baciu: – «Ce se
întâmplă aici[,] mă»?– Eu: – «Dl. director general[,] aci se întâmplă lucruri
mari, aci mor deținuții, am în penitenciar unul mort de azinoapte, vă rog să
merge-ți să-l vede-ți»– Dl. Col. Baciu: – «Lasă. Da de ce mor»?– Eu: – «Din
bătaie»– Dl. Col. Baciu: – «Da cine îi bate»?– Eu: – «Se bat între ei»– și în
continuare i-am povestit acțiunea de așa zisă demascare, care se efectua în
penitenciarul Pitești din ordinul Dl. inspector general Nemeș Iosif. / La o altă
întrebare a Dl. Col. Baciu[,] care se referea la ce fel de demascări se fac în
penitenciar, eu i-am răspuns următoarele: – [«]D-le colonel[,] nu știu ce fel de
demascări se fac, însă știu că se scriu mii de coli de hârtie în urma bătăilor ce se
petrec acolo»–. Dl. Colonel Baciu mă întreabă: – «Și ce se scrie»?–. Eu: – «Dl.
director general[,] eu nu știu ce se scrie, însă știu că tot acest material, se duce
de către Marina Io[a]n la București D-lui inspector general Nemeș Iosif.» –“
Baciu ar fi schimbat apoi discuția, întrebându-l pe director ce deținuți au
murit. După ce i-a spus, Dumitrescu l-a întrebat, la rândul său, dacă inspectorul
Gheorghe Antipa nu i-a raportat. „– Dl. Col. Baciu: – «Nu».– Eu: – «Cum se
poate să nu vă raporteze[?]. Dealtfel[,] așa cum v’am mai spus, unul este mort
în penitenciar, astă noapte [...] Vă rog să merge-ți să-l vedeți. Eu nu știu ce să
mai fac în atare situație»–. Dl. Col. Baciu: – «Lasă[,] că lucrurile le lămurim
noi la București»– Și cu aceasta s-a încheiat în mod brusc discuția cu mine“,
fără ca cei doi „să-mi mai spună ceva sau să-mi dea vreun ordin“.
În tot acel timp, lt.-col. Marin Constantinescu nu a scos nici un cuvânt.
Directorul era îngrijorat nu doar pentru că nu primise vreun ordin de la
superiorii săi direcți pe linia Penitenciarelor, ci și pentru că nu știa ce să facă cu
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mortul. Lui Mihai Mircea, viitorul înlocuitor al lui Marina, directorul i-a relatat
altfel episodul inspecției inopinate a lui Baciu: „Mi-a spus de un caz[:] cînd un
deținut era mort în urma bătăilor[,] s-a nimerit să vină în control fostul director
al penitenciarelor[,] BACIU ION[,] care însă nu a văzut deținutul mort deoarece
l-au ascuns în baia penitenciarului“. Informația este convergentă cu relatarea lui
Baciu, care afirmă că directorul nu i-a arătat nici un mort. Baciu, care am văzut
că nu era deloc inocent în materie de demascări, a întâlnit și deținuți care
fuseseră maltratați la camera 4 Spital, însă a refuzat să inspecteze camera
centrală a demascărilor. Cu același prilej, conform relatării șefului DGP,
directorul i-a spus că „este recrutat de bir[oul]. de inspecții [Securitatea
închisorii – n.n.] ca agent [și] că împreună cu cei dela bir[oul] de inspecții au
organizat acțiunea de demascare“.
După circa două ore, a sosit Nemeș, care înainte de toate a stat de vorbă
cu referentul politic circa un sfert de oră. Când a ieșit de la Marina, pe hol,
inspectorul l-a întrebat pe director ce s-a întâmplat, „la care eu i-am răspuns, că
lucrurile sunt extraordinar de grave, primind răspuns dela Dl. Nemeș că
într’adevăr lucrurile au mers prea departe“. Apoi discuția a continuat în biroul
directorului: „– Dl. Nemeș: «A fost Baciu pe aci?» –. Eu: – «Da. A fost.»– Dl.
Nemeș: «Și ce a făcut»?– Eu: – [«]A fost în penitenciar[,] la parter[,] în aripa
celular[,] la camera 2».–– Dl. Nemeș: «Știu. Mi-a spus Marina că a făcut spirite
cu deținuți[i]. Nu-i nimic[,] merg eu la București și îi arăt eu să se mai amestece
în probleme ce nu-l privesc. Tu i-ai raportat ceva (se referea la demascări)?»–
Eu: – «D-le inspector general, nu i-am raportat»–. Dl. Nemeș: «Sigur»?– Eu: –
«Da. Sigur.».– Dl. Nemeș: «Bine ai făcut!».... și apoi[,] referindu-se la mort
(Oroveanu) [Corneliu Niță] Dl. Nemeș mă întreabă: – «Doctorul ce zice[?]»–.
Eu: – «Nu știu. Nici n’am vorbit cu el»– Dl. Nemeș: «El (doctorul) este aci»?–
Eu: – «Da. Este.»– Dl. Nemeș: «Ia chiamă-l încoace»–“.
Directorul l-a chemat pe medic, pe care l-a introdus în biroul în care se
afla șeful SO. După circa 10 minute, când a ieșit, Dumitrescu l-a întrebat ce
decizie a luat. Ionescu i-a răspuns că: „ce să facă, trebue să-l înmormânteze“ pe
deținut. Directorul a intrat apoi din nou în birou: „Aici l-am găsit pe Dl. Nemeș
Iosif manifestând o stare de nervozitate. Cu toate acestea[,] m’am adresat din
nou cu rugămintea la Dl. Nemeș să dea ordin să se încetez[e] cu bătaia, la care
Dl. Nemeș mi-a dat ordin să-l chem pe Marina Io[a]n și pe deținutul legionar
Țurcanu Eugen[,] ceeace eu am și făcut. [...] s’a început următoarea discuție: –
«Dl. Nemeș: – «Uite mă[,] Țurcanule, trebuie oprită neapărat bătaia, pentrucă
lucrurile au mers prea departe, voi nu a-ți fost destul de vigilenți și bandiți[i]
și[-]au făcut de cap[,] și acum o să schimbăm metoda... . ... o să le dați cărți să
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citească la cei care și’au făcut demascarea, iar la ceilalți nu, ca să se
deosebească regimul».... și apoi adresându-se mie – «D-le director[,] vei pune
biblioteca la dispoziția lui Marina să aleagă cărțile».... și apoi către Marina –«Să
ai grije ca broșurile ce le alegi să aibă un caracter educativ[,] adică; din
experiența U.R.S.S., din lupta clasei muncitoare din țara noastră etc.», .... apoi
iarăși către Țurcanu – «Și dacă pe ici[,] pe colo mai este nevoe să se dea câte o
palmă, asta însă cu mare grije, dar asta nu însemnează că munca trebue să
sisteze (se referea la acțiunea de așa zisă demascare)[,] voi vă continuați mai
departe acțiunea, însă nu mai folosiți metoda bătăi[i] în masă»–.“ Apoi Nemeș,
Marina și Țurcanu au continuat discuția în biroul politicului preț de alt sfert de
oră.
În urma ordinului lui Nemeș, medicul i-a făcut deținutului formele de
înmormântare, trecând la diagnostic: „mort de moarte naturală[,] suferind de
Hepatită“. Directorul afirmă că nu s-a făcut niciun proces-verbal de deces, iar el
nu a semnat nimic, de formalitățile înmormântării ocupându-se medicul. Faptul
nu este însă credibil, întrucât pentru înmormântare era necesară semnătura sa.
Conform procedurii legale, la moartea unui deținut trebuiau anunțate
Procuratura și Medicina Legală, pentru anchetă. Odată cu moartea primului
deținut, Gheorghe Șerban, a fost însă pus la punct sistemul prin care morțile
erau acoperite prin diagnostice false, cazurile de ucidere fiind doar anunțate la
DGP pentru evidență, iar familiilor le era ascunsă orice informație. Morții erau
înmormântați într-un colț al cimitirului din apropiere, fără nume, pentru a nu
putea fi identificați.
La rândul său, Nemeș a informat pe cale ierarhică: „Imediat am raportat și
acest caz la M.A.I., adică lui Birtaș 4, care mi-a spus că asemenea cazuri s-au
mai întîmplat și o să se mai întîmple. Dealtfel[,] această chestiune o cunoștea
M.A.I., atît tov. Pintilie 5, cît și Nicolschi 6[,] și sunt sigur că și Teohari
Georgescu 7. Cred deasemeni – sunt sigur chiar, că și pe linia ministerului se
aflase înainte chiar ca eu să raportez. Deduc acest lucru deoarece cînd am venit
și am raportat lui Birtaș, acesta cunoștea. [...] Nu am primit nici un fel de
instrucțiune cum să duc munca pe viitor[,] și nici nu mi-a reproșat cineva de
4
Gavril Birtaș a fost, în perioada 1949–1952, șeful Direcției a III-a a Securității
(Contrainformații Penitenciare și Miliție), structura care coordona Securitatea închisorilor și
lagărelor.
5
Gheorghe Pintilie a fost, în aceeași perioadă, șeful Securității.
6
Alexandru Nicolschi a fost, în perioada corespondentă, adjunctul șefului Securității,
responsabil cu chestiunile legate de deținuții politici.
7
Teohari Georgescu a fost, în perioada 1945–1952, ministru de interne.
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felul cum am muncit. Din contră[,] am observat o mulțumire, că vin materiale
bogate și bune“.
Pentru a „justifica“ crima, în aceeași zi Țurcanu le-a cerut deținuților care
făceau parte din comitetul de demascare – Gheorghe Roșca, Vasile Pușcașu,
Iosif Staer și Ion Petrica (cel din urmă fiind cooptat recent) – să dea declarații
scrise asupra informațiilor pe care Niță le ascundea.
Înainte de arestare
Cine a fost Corneliu Niță? Născut pe 31 mai 1927 în Bacău, fiul lui
Sâmbrian (alte documente îl indică greșit ca Simbian) și al Sabinei, de
naționalitate și cetățenie române, de religie ortodoxă, necăsătorit, în 1948 era
student la Iași, la Politehnică, ultimul domiciliu fiind cel al părinților, în orașul
natal, pe strada Martir Horia nr. 11 (după alte documente nr. 4), într-un imobil
care azi nu mai există, zona fiind demolată în anii 1980, pe acel loc fiind
construite blocuri de locuințe. Membru al Frățiilor de Cruce, organizația
legionară de tineret, în perioada 1945–1948 a activat în grupul de rezistență de
la Uture - Solonț din zona Bacăului, când a transportat armament într-unul din
cele două depozite de acolo 8.
În mai 1948, când au început arestările în masă ale legionarilor, Niță a
dispărut, ascunzându-se 9. A fost inclus într-un grup de 40 de persoane și judecat
în lipsă de Tribunalul Militar Iași pentru „delictul de uneltire contra ordinei
sociale“, pe baza legislației lui Carol al II-lea, conform art. 209 Cod Penal,
partea a II-a, literele a), b) și f), combinat cu Decretul-lege nr. 856/1938
(privind instaurarea stării de asediu) și pentru „delictul de răspândire de
publicațiuni interzise“, conform art. 325, lit. c) Cod penal, combinat cu același
Decret-lege nr. 856/1938, fiind condamnat pe 29 martie 1949, prin sentința nr.
269, la 7 ani închisoare corecțională. Judecata a avut loc în închisoarea
Suceava, unde au fost concentrați toți arestații din Regionala Moldova Nord. La
recurs, pedeapsa a fost menținută prin sentința nr. 388/1949 a aceluiași tribunal.
Completul de judecată a fost compus din: colonelul Constantin Gheorghe
(președinte), maiorul Vasile Mihai, maiorul Petre Anastasiu, căpitanul
Alexandru Catighera și căpitanul Teodor Bucșă (membri).

CNSAS, Fond Informativ, dosar nr. 126004; Petru C. Baciu, Răstigniri ascunse. Mărturii,
Editura Fundației Culturale „Buna Vestire“, București, 2004, vol. I, pp. 94-95, 131.
9
Pentru această parte, vezi CNSAS, Fond Penal, dosar nr. 15581, care privește organizația de
maturi și de elevi luați în pregătire pentru încadrarea în Grupul 47 al Frățiilor de Cruce Bacău.
8
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Din grup au făcut parte condamnați care, de asemenea, vor fi implicați în
demascări la închisorile Pitești și Gherla, precum Eugen Berza, Neculai Popa,
Iuliu Bârgu, Mircea Bibire, Mircea Doroftei, Constantin Maftei, Pascale
Eftimiu, Ștefan Florea, Vasile Luca și Vasile Baciu, precum și Marin Țucă, un
fost ofițer condamnat la 12 ani în lipsă, arestat ulterior, rejudecat și condamnat
la 15 ani muncă silnică, autor în iunie 1953 al unei evadări spectaculoase din
lagărul de la Valea Nistrului, motiv pentru care a fost executat în mai anul
următor 10. Pedepsele au fost între 20 de ani muncă silnică, pentru Eugen Berza,
șeful de „lot“ (procesele comuniste aveau întotdeauna un șef de grup, pentru a
arăta caracterul organizat al activității subversive), și un an de închisoare
corecțională, pentru cei cu activitate mai redusă.
Niță a fost arestat în toamna anului 1948 de Securitatea Bacău, când în
anchetă i-a fost spart un timpan. Apoi a fost transferat la închisoarea Suceava,
unde o perioadă a dormit în același pat cu Petre Baciu. De acolo, în ianuarie
1950 a fost expediat la Pitești pentru a fi trecut prin demascări 11.
În dosarul penal al grupului, din care am citat, Niță nu are arhivat un
dosar de penitenciar, după cum se proceda în mod uzual, care conținea
informații cu privire la traseul său carceral, și nici nu deține vreo fișă matricolă
penală. Este semnul că intenția organelor represive a fost să-i ascundă moartea.
Posteritatea
Pe 18 noiembrie 1959, o „sursă“ a Securității centrale cu nume de cod
„Titus Ion“, aflată în legătura căpitanului Mihai Bănuleasa de la Direcția a IV-a
(Contrasabotaj), dă o notă informativă care îl privește direct pe Cornel Niță. Se
deduce că informatorul fusese recent eliberat din închisoare și imediat recrutat,
de vreme ce a dat nota „în vederea complectării listei cu legături și cunoscuți“,
o procedură standard pentru începuturile activității de agent 12. O copie a notei a
fost trimisă pentru „exploatare“ Regionalei de Securitate Bacău. În conținut,
informatorul relata că fusese coleg cu Niță la Liceul „Ferdinand I“ din Bacău
(azi colegiul cu același nume), cu care în vara anului 1946 participase la o
ședință legionară într-o pădure din apropierea orașului. În Bacău, Niță locuia la
10
Pentru demascările de la Gherla, vezi M. Stănescu, Reeducarea în România comunistă
(1948–1955). Târgșor, Gherla, Editura Polirom, 2010, pp. 53-279. Pentru evadarea lui Țucă,
vezi Marius Uglea, Coloniile de muncă de la exploatările miniere Baia Sprie, Cavnic, Nistru
(1950–1955), Baia Mare, Editura Ethnologica, 2016, pp. 195-198; de asemenea, fișele sale
matricole penale de pe site-ul IICCMER (consultate pe 4/07/2021).
11
P.C. Baciu, Răstigniri ascunse, vol. I, pp. 131, 140-141, 210; vol. II, f. 217.
12
Pentru relatarea ce urmează, vezi CNSAS, Fond Informativ, dosar nr. 126004, deja citat.
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părinții săi, pe Str. Martirul Horia, care îl și întrețineau. Informatorul mai știa că
era student la Iași, dar nu precizează la ce facultate, și că fusese arestat în 1948,
iar ulterior nu-l mai întâlnise.
La Regionala de Securitate Bacău, lui Niță i se deschide un dosar de
identificare și stabilire a domiciliului. Este verificat în evidențe, la Interne și/sau
Securitate, iar dosarului i se adaugă alte documente pe care le rezumăm în
continuare.
Mai întâi, este vorba despre fișa sa de cazier de la Biroul de cazier și
identificare al Parchetului Tribunalului Bacău, din 1949, în original. Pedeapsa
sa începea pe 25 septembrie 1949 și expira pe 22 septembrie 1956.
Urmează interogatoriul lui Dan Staicu, deținut la închisoarea Aiud, datat
15 ianuarie 1960, obținut în urma verificării lui Niță la „condica elementelor
dușmane“. Anchetat de locotenentul major M. Platon la Securitatea Aiud,
deținutul era născut pe 13 iunie 1929 în Focșani, fiind fiul lui Constantin și al
Elenei. De naționalitate și cetățenie române, avea ca studii șapte clase de liceu,
nu era necăsătorit, era de origine burgheză, legionar din 1946, cu activitate până
în anul următor în Grupul 47 FDC Bacău, fiind judecat și condamnat în 1949
pentru „crimă de uneltire contra ordinei sociale“ într-un alt grup decât cel al lui
Niță. A fost încadrat în Mișcarea Legionară în martie 1946, pe când era elev în
clasa a VI-a la Liceul „Regele Ferdinand I“, de Gioga Parizianu, șeful Unității
„A“ 13, în care a activat împreună cu Parizianu, Dumitru Climescu, Corneliu
Niță, Cedric Măgirescu, Mircea Răileanu și Victor Lichi. Activitatea lor consta
în participarea la ședințe legionare, plata cotizației și lectura literaturii
doctrinare.
În continuare, este vorba despre nota informativă a sursei „Bistrița“,
datată 22 decembrie 1958, obținută de asemenea în urma verificării la „condica
elementelor dușmane“, document folosit de Securitate ca material documentar.
Dată lucrătorului operativ Liviu Șerban, aceasta conține o listă cu 17 deținuți
politici din Regiunea Bacău, în care la poziția 17 figurează și Cornel Niță, „fost
student la Iași, a absolvit lic[eul]. teoretic 14 din Bacău, fiind coleg cu BACIU
AUREL. În închisori se spune c-ar fi murit. A fost bibliotecarul grupului FDC
legionar din Bacău“.
Informatorul, absolvent în 1947 al Liceului Comercial Bacău, deținut
politic legionar trecut prin demascări la închisoarea Pitești și în lagărele de la
Unitățile, codificate alfabetic după ordinea în care au fost constituite, reprezentau liceele din
Bacău, toate fiind reunite în Grupul FDC „Ștefan cel Mare“, codificat 47. Pentru organizarea
legionară din localitate, vezi P.C. Baciu, Răstigniri ascunse, vol. I, pp. 26-27.
14
Denumirea liceului de la data redatării documentului.
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Canalul Dunăre – Marea Neagră, livrează informații și despre alți deținuți
implicați în demascări, precum: Petre Baciu, fost șef al cuibului „Cernavodă“
din Grupul legionar Bacău (1946–1948), condamnat la 3 ani închisoare
corecțională, care „în 1952 ca deținut a fost demascat în U.M. «Peninsula» din
com. Valea Neagră reg[iunea]. Constanța. La începutul anului 1953 a fost pus
în libertate de o U[nitate]. de muncă MAI și rearestat[,] fiind din nou demascat
[de] către organele securității de stat, în mod direct“ 15; Aurel Baciu, legionar,
membru al echipei de informații (spionaj) de la Facultatea de Științe din
București, condamnat la 6 ani temniță grea, „a fost demascat în penitenciarele
Pitești și Tîrgușor [Târgșor,] iar în U[nitatea]. de M[uncă]. Cernavodă și apoi la
U.M. Peninsula, a fost demascat și trecut în «brigăzile de pedepsiți» 16; Dumitru
Climescu, condamnat la 12 ani de detenție, „ultima dată a fost întâlnit [de
informator – n. n.] la penit[enciarul]. principal Pitești“; Constantin Craiu, fost
student la Facultatea de Medicină din București, condamnat la 2 ani de
închisoare corecțională pentru activitate legionară, „a fost întâlnit [de
informator – n. n.] ultima dată în 1949–1950 la penitenciarul principal din
Pitești, unde a făcut parte din «comitetul de demascare» dar a fost el însuși
demascat[,] ascunzându-și activitatea subversivă ce a avut-o în jud. Bacău“;
Constantin Bucur, condamnat în perioada guvernării Ion Antonescu la 20–25 de
ani muncă silnică pentru activitate legionară 17, deținut în continuare de
autoritățile comuniste: „în 1950 BUCUR CONSTANTIN făcea parte din secția
M[uncă]. S[ilnică]. ca deținut în penitenciarul Pitești“; Toma Simionovici și
Aurel Lichi, „ambii au participat la acțiunile pentru demascarea activității
legionarilor din închisori[,] din U[nitățile]. de M[uncă]. M.A.I.
SIMIONOVICI[,] eliberat de U.M. prin P[oarta]. Albă, înainte de a fi eliberat
Condamnat de mai multe ori, ultima dată în 1975 la 5 ani închisoare pentru „propagandă
împotriva orânduirii socialiste“, Baciu a avut o conduită demnă în detenție, după cum sugerează
și informatorul. A fost și martor în procesul celui de-al doilea grup al reeducării (Valeriu
Negulescu) din anii 1956–1957, o operațiune a regimului de ștergere a urmelor, în care nu a
acreditat acuzațiile aduse inculpaților. Pentru fișele sale matricole penale, vezi site-ul IICCMER
(consultate pe 03/07/2021). Pentru proces, vezi mărturiile sale în P.C. Baciu, Răstigniri
ascunse, vol. I, pp. 303, 358-365 și M. Stănescu, Procesele reeducării (1952–1960), lucrare
publicată în același volum cu cea a lui Titică Predescu, Statul și dreptul, instrumente de
represiune ale dictaturii comuniste, Pitești, Fundația Culturală Memoria – Filiala Argeș, 2008,
pp. 217, 222-223.
16
Aurel a fost fratele lui Petre Baciu.
17
Constantin Bucur a fost condamnat în 1942 de Curtea Marțială Galați la 25 de ani muncă
silnică. Cf. fișa sa matricolă penală de pe site-ul IICCMER (consultată pe 27/06/2021).
15
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era un pesimist și nu inspira încredere în demascații [de acolo] 18. LICHI
AUREL[,] fost cîtva timp la «Peninsula», [era] un gălăgios căruia nu-i prea
plăcea munca“; și, în fine, Petre Velescu, „a fost văzut [de informator – n. n.] în
1959 [1949 – n. n.] în penitenciarul principal din Pitești. Linia legionară [Nutti]
PĂTRĂȘCANU, recte grupul [Ion] BULIMAN – [Eugen] BERZA – [Petre]
BACIU – VASILE STAICU[,] considera pe foștii legionari [precum]
VELESCU trădători și agenți ai siguranței“.
În plus, este vorba despre o notă internă în care se spune că, pe 16 mai
1962, un ofițer de la Securitatea Bacău, Serviciul III (Informații Interne), al
cărui nume este indescifrabil, „a stabilit că cel în cauză a decedat în detenție,
dar nu pe firul oficial, știe acest lucru de la părinții celui în cauză“. Ceea ce
înseamnă că acesta a stat de vorbă cu părinții lui Corneliu Niță.
În fine, este vorba despre adresa Direcției Generale a Penitenciarelor și
Coloniilor de Muncă – Serviciul Evidență, din 23 mai 1962, în care se
comunică faptul că „numitul NIȚĂ CORNELIU, a decedat în ziua de
01.03.1950 la penit[enciarul]. Pitești [subliniat de mână în text]. / Din evidența
noastră nu rezultă dacă a fost declarat și înregistrat decesul“. Data este eronată,
căci, după cum am văzut, Niță a fost ucis pe 26 februarie, decesul fiind
înregistrat două zile mai târziu la Sfatul Popular al orașului Pitești într-un
registru separat, ținut secret, fapt probat în timpul procesului grupului Țurcanu,
din 1954, în cursul căruia au fost eliberate extrase de pe acest document, în care
informațiile cu privire la morții de la închisoarea Pitești au fost înregistrate cu
acuratețe 19. Documentul este semnat de șeful serviciului, locotenent-colonelul
Pavel Spirescu, și de locțiitorul directorului general al închisorilor și lagărelor,
colonelul Marin Constantinescu. După cum am văzut, ultimul, care în 1950 era
responsabil cu transferul deținuților către unitățile de muncă forțată, motiv
pentru care era poreclit de încarcerați „Dubă“, de la duba penitenciară, și era
perfect la curent cu „demascările“, a fost în inspecție la închisoarea Pitești
împreună cu fostul său șef, colonelul Ioan Baciu, chiar în ziua morții lui Niță, și
probabil că dacă ar fi făcut un efort de memorie, și-ar fi adus aminte de el.
18
Toma Simionovici, fost student, condamnat în 1949 de Tribunalul Militar Iași la 3 ani
închisoare corecțională, făcea parte din grupul deținuților reeducați și trebuia să se elibereze la
termen în 1951, însă în august același an a primit încă 24 de luni de detenție administrativă (prin
decizie a MAI), adevăratul motiv al pesimismului remarcat de informator. Cf. fișele sale
matricole penale de pe site-ul IICCMER (consultate pe 27/06/2021).
19
Pentru cazul lui Niță, vezi ACNSAS, Fond Penal, Extras de deces pe anul 1950, Sfatului
Popular al Orașului Pitești, starea civilă, 26/07/1954, dosar nr. 1114, vol. 10, f. 54.
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Situația fiind lămurită, Securitatea nemaiavând pe cine să urmărească, pe
2 iunie 1962 dosarul a fost clasat la Secția „C“ a Securității Bacău (Evidența
Operativă).
Corneliu Niță își doarme somnul de veci în Cimitirul Central din Bacău.
Familia sa a reușit cumva ca în chiar perioada comunistă să-i identifice
mormântul și să-i aducă acasă osemintele. De sarcină s-a ocupat vara lui
Corneliu, Jana Tabarcea. Faptul nu a rămas fără urmări, căci din acest motiv
soțul ei, Ștefan Tabarcea, care era militar, a fost concediat din armată 20. În
cursul redactării acestui studiu, pentru întregirea tabloului am căutat să iau
legătura cu membrii familiei deținutului ucis în demascările de la Pitești și am
identificat o persoană, însă până la publicare nu am reușit să avem o
întrevedere, care rămâne un deziderat.

Placa de pe crucea de la mormântul lui Corneliu Niță
din Cimitirul Central din Bacău.
În același cimitir, doar la câteva cruci distanță, se află și mormântul lui
Ion Cîrnu, ofițer de Securitate implicat în represiunea partizanilor anticomuniști

P.C. Baciu, Răstigniri ascunse. Mărturii, Editura Fundației Culturale „Buna Vestire“,
București, 2009, vol. II, pp. 218, 277.
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din Munții Făgărașului, și în special în maltratarea eroinei Elisabeta Rizea 21.
Dincolo de semnificația teologică, imaginea celor două morminte, al victimei și
al torționarului, este sugestivă pentru confuzia valorilor din România
postcomunistă și dificultatea de a gestiona acest trecut care trece, dar mai
degrabă în uitare decât în memorie.

Crucea de la mormântul lui Corneliu Niță (prima din dreapta)
și cea de la al lui Ion Cîrnu (prima din stânga).

Povestea Elisabetei Rizea din Nucșoara urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi, relatări
culese și editate de Irina Nicolau și Theodor Nițu, București, Editura Humanitas, 1993, pp. 5354.
21
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Arta oficială românească între 1971-1980.
Contextul social-politic și cultural
Adrian DEHELEANU
Official Romanian Art between 1971-1980.
Social-Political and Cultural Context
Abstract
Romanian historiography divides the communist period that Romania went
through into three distinct periods. A first period would be the forcible establishment of
the new regime after the Second World War (1939-1945), a period that aims to "build
the foundations of socialist society" and lasts approximately from the time of
occupation of the country by the Soviet Union, after 1945, until the late 1950s and
early 1960s, when the positive effects of the short Khrushchev period paved the way
for various forms. Then came a second period, of so-called "normalization", when
communist regimes aimed at "consolidating socialist society" and which would
variably cover the 60s and the first half of the 70s of the twentieth century în the case
of Romania.
Keywords: cultural liberalization, cultural mini-revolution, Romania,
Comunism, the cult of personality, Nicolae Ceausescu.

Istoriografia românească împarte perioada comunistă prin care a trecut
România în trei perioade distincte. O primă perioadă ar fi cea de instaurare prin
forță a noului regim după Al Doilea Război Mondial (1939-1945), perioadă
care are ca scop „construirea fundamentelor societății socialiste” și durează
aproximativ din momentul ocupării țării de către Uniunea Sovietică, după 1945,
până la finele anilor ’50 și începutul anilor ’60, când efectele pozitive ale
scurtei perioade hrușcioviene deschid calea unor forme diverse. Ar urma apoi o
a doua perioadă, de așa-numită „normalizare”, când regimurile comuniste
urmăresc „consolidarea societății socialiste” și care ar acoperi variabil anii ’60
și prima jumătate a anilor ’70 ai secolului al XX-lea în cazul României. Ar mai
exista o a treia perioadă, de stagnare și decadență, începând din 1980 când
natura nonreformistă a sistemului comunist din România devine din ce în ce
mai evidentă și mai constrângătoare; această perioadă se încheie cu colapsul
comunismului.
Procesul de emancipare graduală de sub tutela Uniunii Sovietice continuă
după ce Nicolae Ceaușescu preia puterea în 1965 și are un moment important în
1968, când trupele Armatei române nu participă la invadarea Cehoslovaciei de
către forțe ale unor state membre ale Tratatului de la Varșovia, iar Ceaușescu își

https://biblioteca-digitala.ro

creează o puternică platformă de simpatie atât pe plan intern cât și internațional
în urma cuvântării de la mitingul ținut la București în august 1968 1.
Raporturile cu străinătatea vor avea la bază și vor dezvolta principii
conforme cu cele enunțate în Declarația din 1964. În această primă etapă a
„epocii de aur” (aproximativ 1965-1971) discursul ideologic se mai relaxează
dar se înăsprește din nou în 1974, industria are prioritate și apar o serie de
succese, inclusiv prin colaborarea cu mari firme din Occident, consumul crește,
proces care se constată și în zona confortului casnic, a nivelului de trai,
înfloresc stațiunile de pe litoralul românesc al Mării Negre, care primesc mulți
turiști români și străini, relațiile comerciale cu Vestul se amplifică 2.
La începutul intervalului de timp menționat, de fapt în 1964, sunt eliberați
cei mai mulți din deținuții politici. Politica externă a României devine
spectaculoasă, inclusiv prin asumarea de către țara noastră a rolului de mediator
în zone și situații dificile. Generalul Charles de Gaulle (1968) și președintele
Richard Nixon (1969) vizitează Bucureștiul, confirmând simpatia și aprecierea
puterilor occidentale pentru poziția lui Nicolae Ceaușescu, a țării noastre, față
de criza din Cehoslovacia și pentru distanțarea de Moscova 3.
În ceea ce privește cea de a doua perioadă din istoria comunismului
românesc, cea a „normalizării” societăților socialiste (1965-1971), apare o nouă
situație artistică determinată de „destinderea” regimurilor totalitare. Paralel cu
„dezghețul” sociopolitic, cu creșterea exigențelor naționale și cu deschiderea
către Occident, are loc o diversificare spectaculoasă a producției artistice, care
tinde să regăsească tradițiile vizuale locale și să reînnoade firul cu arta modernă
occidentală, în acest context, arta totalitară poate continua să definească
producția de artă oficială, creată pentru nevoile propagandistice ale aparatului
de partid, dar alături de ea ia avânt o artă alternativă. Această artă tinde să
asimileze foarte repede cursul artistic internațional, deschizându-se rapid către
neoavangardele occidentale postbelice, dar continuând să evolueze în interiorul
câmpului de forță al culturii totalitare, ce nu se schimbă în natura sa profundă.
Este perioada cea mai „liberală” a regimului comunist românesc, o perioadă
mai apropiată și mai puțin supusă cenzurilor exterioare și interioare, politice și
psihologice 4.
Așadar, relaxarea ideologică parțială, progresul economic și liberalizarea
culturală relativă ce se înfiripaseră și dezvoltaseră începând cu prima treime a
anilor ’60, ating apogeul și încep să descrească după 1968-1971 și sunt frânate
tot mai accentuat până spre mijlocul anilor ’70. Vizita din 1971 în China,
Ghiță Ionescu, Comunismul în România, Editura Litera, București, 1994, pp. 80-86.
Ibidem, p. 90.
3
Ibidem, p. 92.
4
Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, Editura Humanitas, București, 1990, pp.198200.
1
2
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Coreea de Nord, Vietnamul de Nord și Mongolia a lui Nicolae Ceaușescu l-a
stimulat pe acesta să declanșeze o linie ideologică mult mai severă, făcută
publică întâi prin așa-numitele Teze din iulie 1971, și care pune bazele unei
„microrevoluții culturale”, ale unei conduite neostaliniste 5.
Politica oficială va fi aceea a unui naționalism comunist de stat, pe
fondul căruia se va formula și se va amplifica agresiv cultul personalității,
avându-1 ca obiect pe Nicolae Ceaușescu – ales în 1974 (primul) președinte al
Republicii Socialiste România –, apoi perechea conducătoare Nicolae și Elena
Ceaușescu. „Restaurația” ideologic-culturală, inițiată în 1971, va fi consolidată
și înăsprită din 1983, după cuvântarea de la Mangalia a secretarului general al
Partidului Comunist Român (Tezele de la Mangalia). Nicolae Ceaușescu nu va
stopa cultul personalității și îi va cădea victimă, ajungând să creadă că este cu
adevărat „cel mai iubit fiu al poporului”, detașându-se tot mai mult de realitate,
creditând varianta trucată a acesteia, alimentată din plin de structurile
conducerii politice și economice 6.
Între 1965 și august 1968, Nicolae Ceaușescu a inițiat câteva reforme
instituționale. De exemplu, o reevaluare a structurii instituționale a partidului
(dizolvarea Biroului Politic), o separare a funcțiilor de partid și de stat sau
creșterea numerică a membrilor forurilor de partid au fost inițiate cu scopul de a
crea un mecanism pentru promovarea protejaților săi. Aceștia au fost recrutați
din rândul secretarilor regionali de partid, sau din rândul colaboratorilor săi
după promovarea sa din aprilie 1954 7.
În primul rând, opoziția sa publică din 1968 față de invadarea
Cehoslovaciei i-a asigurat o popularitate confortabilă în rândul populației, ceea
ce a creat condițiile necesare pentru punerea bazelor și dezvoltării cultului său.
În al doilea rând, ca rezultat al atitudinii României și al posibilei reacții
sovietice la aceasta, ideea unității structurilor de partid și de stat în jurul
liderului a părut a fi o măsură adecvată. Inițial, această unitate s-a tradus prin
afirmarea sprijinului intern necondiționat față de poziția lui Ceaușescu privind
respingerea doctrinei sovietice a suveranității limitate și a afirmării dreptului
inalienabil al fiecărui partid comunist de aplica creator modelul general
marxist-leninist la realitățile concrete, naționale. Mai târziu, aceeași unitate va fi
reinventată din punct de vedere tematic pentru a fi inclusă ca element al cultului
liderului PCR. Termenul va desemna o uniunea similară în jurul lui Ceaușescu,
ca lider al partidului și statului, prezentată ca fiind o condiție sau o garanție a
continuării construirii socialismului în România 8.
Ibidem, p. 204.
Ibidem, p. 211.
7
Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc,
Editura Curtea Veche, Bucuești, 2005, p. 94.
8
Ibidem, p. 100.
5
6
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O primă prioritate a fost eliminarea treptată, dar sigură, a membrilor
conducerii dejiste. Unii dintre acești foști lideri de partid au ales sau au fost
forțați să demisioneze, în timp ce alții au fost eliminați, ca rezultat al
reorganizării forurilor de partid. Ceaușescu a numit pe noii membri ai elitei
politice pe baza criteriului loialității lor personale față de persoana și politica
sa 9.
Inovația instituțională, pe care o considerăm esențială pentru crearea bazei
de putere din spatele cultului personalității lui Ceaușescu, a fost rotația
cadrelor. La Plenara CC din februarie 1971, liderul român a accentuat că era
esențial pentru dezvoltarea viitoare a țării ca oficialii de partid să aibă o
pregătire practică și complexă în domeniul activității de conducere și al
economiei. Pentru a putea face față dezvoltărilor complexe și perpetue, aceștia
trebuiau să treacă printr-un proces de reciclare. Aceasta presupunea înlocuirea
procesului de instruire pasivă prin lecturi, cu trimiterea și implicarea lor activă
în munca de producție. Ulterior, la Conferința Națională a Partidului Comunist
Român din iulie 1972, principiul rotației cadrelor a fost inclus în Statutul
amendat al partidului 10.
Marry Ellen Fisher menționează că principiul rotației cadrelor a afectat în
mod negativ trei grupuri majore, care se vor dovedi cruciale în consolidarea și
conservarea cu succes a puterii lui Ceaușescu: Comitetul Central, primsecretarii județeni de partid, organele superioare de conducere ale partidului și
statului. În consecință, la începutul anilor 1970, strategia sa de personal s-a
schimbat de la promovarea suporterilor săi la mutarea lor dintr-o funcție în alta,
dintr-un loc într-altul 11.
Mai mult, Adrian Cioroianu menționează că introducerea de către
Ceaușescu a principiului rotației cadrelor dezvăluie o strategie politică menită a
crea un sentiment de insecuritate în rândul membrilor de partid, propice
transformării lor în „clienți” ai conducătorului. Rotația continuă a cadrelor a
vizat împiedicarea oricărui individ de a rămâne prea mult timp într-o funcție și
a-și construi o bază de putere personală, potențial amenințătoare pentru cea a
liderului. În consecință, introducerea rotației cadrelor a contribuit la crearea
unui sistem politic piramidal clientelar (sau de tip patrimonial). Atât Gheorghe
Gheorghiu-Dej, cât și Ceaușescu în timpul primilor ani ai conducerii sale, au
folosit tiparul patron-client de structurare a sistemului politic (a se vedea

Ibidem, p. 112.
Ibidem, p. 122.
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acțiunea de promovare a sprijinitorilor aleși din categoria colaboratorilor săi pe
linie de partid sau stat în cazul liderului PCR) 12.
Kenneth Jowitt aduce în prim plan o altă particularitate a comunismului
românesc: „familiarizarea partidului”. În România, „familiarizarea partidului”
reprezintă un exemplu clasic al patronajului indus în postură defensivă, care
îmbină nepotismului, considerat a fi cea mai bună garanție a conservării și
apărării patrimoniului politic, cu selecționarea atentă a unor personaje, care să
facă parte din familia clientelară Ceaușescu. În timpul anilor 1970 și 1980, nu
doar soția și copiii lui Nicolae Ceaușescu au fost promovați spre vârful ierarhiei
de partid și stat, ci și ceilalți membrii ai familiei Ceaușescu și Petrescu (familia
Elenei Ceaușescu). Ei au fost numiți în poziții cheie ale sistemului politic
românesc 13.
Michael Shafir menționează că apariția și dezvoltarea cultului
personalității lui Nicolae Ceaușescu ar fi fost rezultatul manipulării carismatice
a preponderenței sale în viața publică, de stat și de partid. Ceaușescu și-a
construit supremația sa publică prin – subordonarea întregului proces
decizional, precum și prin îndeplinirea simultană a mai multor funcții de partid
și de stat. El a fost secretar general al PCR, președinte al Republicii (crearea
acestei funcții este considerată de Michael Shafir ca reprezentând o
instituționalizare a cultului personalității), al Consiliului de Stat, președinte al
Frontului Democrației și Unității Socialiste, al Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și Sociale, al Consiliului Național al Apărării și
comandant suprem al forțelor armate 14.
În dizertația sa doctorală, Adrian Cioroianu analizează relația dintre
societatea românească și Conducătorul Nicolae Ceaușescu, acordând o atenție
specială modului în care cultul liderului a fost influențat de această interacțiune
socială. El distinge câteva fațete mistice ale lui Nicolae Ceaușescu (de exemplu,
cea a tânărului revoluționar, teoreticianului, arhitectului României moderne,
eroului independenței naționale, campionului păcii sau a părintelui națiunii).
Aceste fațete mistice constituie baza pentru așa-numitele reprezentări, esențiale
în construirea cultului personalității liderului PCR. Aceste reprezentări sunt
construcții discursive și de imagine, realizate de către aparatul de propagandă
cu rol de legitimare a subiectului vizat. „Inventarea” sau „reinventarea” au
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Adrian Cioroianu, Ce Ceaucescu qui hante les Roumains. Le mythe, les représentations et le
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Veche, L'Agence Universitaire de la Francophonie, Bucharest, 2005, p. 211.
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Ibidem, p. 220.
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reprezentat cele mai frecvente tehnici utilizate pentru a crea imaginea
multifațetată a liderului, cu care orice cetățean putea să se identifice 15.
Liniile tematice generale ale reprezentărilor lui Ceaușescu s-au stabilit în
timpul anilor 1970. Această perioadă a fost marcată de consolidarea graduală a
puterii sale în cadrul conducerii de partid și de stat. În plus, în timpul anilor
1970, modelul stalinist al dezvoltării economice a fost reintrodus în forță.
Marry Ellen Fischer menționează că discrepanța dintre prioritățile liderului PCR
și așteptările populației au influențat începutul și dezvoltarea ulterioară a
cultului său. În consecință, în loc să devină un lider autentic, carismatic,
Ceaușescu a ales să devină un idol care solicita în primul rând obediență, „o
imagine care putea mobiliza sprijinul popular, pe care scopurile regimului și
personalitatea lui Ceaușescu nu le puteau produce”. Cultul lui Ceaușescu a
invadat viața publică românească în anul 1978 și a continuat să-și intensifice și
să-și diversifice manifestările între 1983-1989 16.
Elita de partid a sprijinit cultul personalității lui Ceaușescu. Motivele ei
au fost diverse. Ele au inclus nevoia de a proiecta o imagine a unei conduceri de
partid unite în jurul liderului după evenimentele din august 1968, dar și o
motivație personală, cum ar fi perspectiva promițătoare a unei avansări
ulterioare în ierarhia oficială, legături de rudenie sau chiar vechi relații de
prietenie.
Natura clientelară a structurii regimului politic românesc a favorizat
extinderea cultului, de vreme ce el a devenit un instrument menit să ofere celor
interesați un canal de afirmare publică a susținerii lor față de lider și de
obținerea a unor avantaje ca urmare a implicării lor în derularea acestui tip de
acțiuni.
Manifestarea publică a cultului lui Ceaușescu a inclus câteva elemente
tradiționale. Cultul tradițional al conducătorului politic, imaginea paternalistă și
deferența exagerată arătată liderului politic sau religios reprezintă câteva din
aceste elemente. Mai mult, tradiția ortodoxă îndelungată incluzând reprezentări
vizuale reprezentative, precum și un puternic cult al sfinților și icoanelor, la
care populația era mai predispusă să reacționeze, confirmă ipoteza că adularea
publică a lui Nicolae Ceaușescu, poate fi considerată ca reprezentând o tradiție
inventată 17.
Eșecul progresiv al industrializării masive forțate, diverse greșeli de
politică economică, ambiția șefului statului de a plăti integral datoria externă a
țării cu orice sacrificii, au determinat o deteriorare dramatică, mai ales în anii
Adrian Cioroianu, op.cit., p. 252.
Comisia Prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste din România, Raport final, Editura
Humanitas, București, 2007, p. 77.
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’80, a calității vieții, de la insuficiențele alimentare până la drămuirea aspră a
resurselor de apă și energie. Existența cotidiană ajunsese o luptă pentru
supraviețuire. Privațiunilor materiale li se adăuga inocularea grotescă a
minciunii ideologice, situația gravă a libertății de expresie și amenințarea
spectrului Securității, cultul mediatic obsesiv promovat al personalității,
restrângerea emisiei tv la două ore pe zi, jumătate din acest program fiind
subordonat tot propagandei 18.
Bugetul pentru cultură a fost redus drastic în deceniul al nouălea al
secolului trecut. Uniunile de creație au început să fie privite de către eșalonul
superior al conducerii politice ca potențiali factori ostili, iar măsurile preventive
au fost fără precedent: în Uniunea Artiștilor Plastici, de pildă, nu s-au mai făcut
primiri de noi membri în a doua jumătate a anilor ’80, dosarele depuse de către
aspiranți rămânând blocate până în 1990 19.
Oficial s-a spus că, după desființarea Direcției Generale a Presei și
Tipăriturilor (1977), cenzura s-a anulat, însă aceasta a funcționat cu o forță
egală ori sporită în continuare, atribuțiile respective fiind preluate de Secția de
Presă a Comitetului Central al P.C.R. A scăzut procentajul schimburilor
culturale cu străinătatea, a crescut numărul intelectualilor rămași „dincolo”. S-a
redus numărul achizițiilor și al comenzilor, acestea din urmă punând accentul,
prin tematică, pe cultul personalității: portrete ale cuplului conducător, vizite de
lucru pe marile șantiere ale patriei, integrarea „conducătorului iubit” în galeria
marilor bărbați ai țării 20.
Unii dintre artiștii care nu alegeau calea artei de comandă socială și aveau
venituri insuficiente, optau să lucreze pentru galeriile Fondului Plastic al U.A.P.
– piesele vestimentare, accesoriile, lucrările de artă decorativă potrivite pentru
cadouri care se vindeau aici, chiar felicitările erau la mare căutare pentru o
clientelă cel puțin cu venituri medii. Să mai spunem, în legătură cu Uniunea
Artiștilor Plastici, că în perioada 1968-1978 președintele acesteia a fost pictorul
Brăduț Covaliu, iar din 1978 până în 1989 sculptorul Ion Irimescu 21.
Pe de altă parte, în contextul politicii de reduceri/comasări de instituții,
Institutul de Istoria Artei al Academiei Române a fost integrat, în 1977,
Institutului „Nicolae Grigorescu” și comasat cu Secția de Istoria și Teoria Artei
a acestuia, în timp ce Direcția Monumentelor Istorice a fost desființată, o parte
din specializările și dotările sale fiind salvate prin preluarea lor tot de către
Institutul „Nicolae Grigorescu”, al cărui rector devenise în 1976 istoricul de artă
Ibidem, pp. 90-95.
Ibidem, pp. 98.
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Vasile Drăguț, ce l-a condus până în 1984, când funcția a fost încredințată
artistei textiliste Ecaterina Teodorescu, ce a deținut-o până în 1989. 22
În 1974, istoricul și criticul literar Edgar Papu, respectat specialist în
literatură comparată, a publicat în revista „Secolul 20” studiul Protocronismul
românesc. Autorul făcea o pledoarie pentru o mai bună promovare, cunoaștere a
culturii române și a reperelor ei pe plan internațional, pentru un protocronism
ponderat. Ideologia oficială a preluat și amplificat agresiv aceste idei,
coroborându-le cu ascensiunea cultului personalității. Una dintre
formele/consecințele la nivelul culturii de masă ale acestei politici manipulatorii
a fost Festivalul Național „Cântarea României” (1976-1989), care, sub aparența
încurajării creației culturale de expresie larg democratică, a dezvoltat, prin
artizanii lui din zona aparatului ideologic al Partidului Comunist Român, o
strategie de nivelare a valorilor, de suprapunere/confuzie între creația
profesionistă și cea de amatori 23.
Culturnicii de la București urmăreau să minimalizeze importanța actului
valoros și poate influent de cultură profesionistă, importanța intelectualității,
prin promovarea puternică a culturii de amatori, indiferent de performanțele
sale calitative. Să menționăm, în contextul problematicii ideologice care include
protocronismul, și cartea Katherinei Verdery, tradusă în românește de către
Mona și Sorin Antohi sub titlul Compromis și rezistență. Cultura română sub
Ceaușescu (Editura Humanitas, București, 1994).
Autoarea consideră că în perioada analizată în studiul său ideologia
națională a cunoscut o nouă ascensiune în România, iar acest tip de discurs a
ajuns să îl domine pe cel marxist la nivelul strategiilor puterii. În opinia
Katherinei Verdery, principalele dezbateri culturale de la noi au avut atunci în
miezul lor ideologia națională, fie considerată dintr-o perspectivă agreată de
regimul totalitar, fie dintr-una polemizând cu aceasta.
Într-o dezbatere publicată în revista „Observator cultural”, nr. 203 din
2004 pe tema Rezistență sau supraviețuire prin cultură?, în perioada comunistă,
ce s-a desfășurat la Cluj în 2003 în cadrul Centrului de cercetare a imaginarului
Phantasma, Corin Braga a vorbit despre o scară ierarhică axiologică în sens
moral-politic, alcătuită prin referire la raportul între creație și ideologia
totalitară.
Volumul LXXX Mărturii orale. Anii ʼ80 și bucureștenii (Editura Paideia,
București, 2003), apărut din inițiativa Muzeului Țăranului Român și pornind de
la un proiect inițiat de Irina Nicolau, este o valoroasă culegere de istorie orală
urbană, alcătuită ca un dicționar de termeni și are o accentuată dimensiune de
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antropologie culturală, este o carte care antologhează, adesea, cotidianul
rezistenței prin cultură.
Unul dintre cele mai interesante și semnificative fenomene culturale
românești ale perioadei a fost formarea și lansarea, drumul spre maturitate al
generației culturale ʼ80. Putem vorbi de o generație culturală datorită
convergențelor formative într-un interval de timp și un context social-politic și
de civilizație date dintr-un mediu intelectual comun, datorită reacțiilor
asemănătoare la un anume context, opțiunilor de lectură identice sau apropiate,
de cultură filmică și muzicală 24.
Descifrarea corectă a poziției oamenilor de cultură, a intelectualilor în
general, față de regimul comunist, presupune buna înțelegere a elementelor
comune care țin de esența sistemului, pe de o parte, și a elementelor specifice
românești, pe de altă parte.
Când ne referim la elemente comune, avem în vedere strict aspectele de
factură ideologică, valabile în toată lumea, care stau la baza atitudinii oamenilor
de cultură față de un regim politic autoritar sau dictatorial, iar prin elemente
specifice înțelegem condițiile concrete românești care au determinat sau
influențat, pe etape, atitudinea oamenilor de cultură față de regimul comunist.
Între elementele comune pot fi enumerate următoarele: 1) Elita
intelectuală a fost în toate formele de organizare a societății o entitate destul de
fluidă, mulți scriitori, artiști, oameni de știință, academicieni, universitari de
renume acceptând să migreze în clasa politică și să fie părtași la guvernare,
inclusiv în regimuri vădit totalitare sau dictatoriale, exemplele fiind numeroase.
O explicație: acestei opțiuni pentru perioada comunistă rezidă în originea lor
socială, majoritatea provenind din familii de muncitori și țărani, emancipați de
regim. 2) Deși ideologiile extremiste, atât de dreapta, cât și de stânga, s-au
dovedit, la nivelul practicii politice, nocive pentru societate, ele au avut, între
precursori, militanți sau doar susținători componenți ai categoriilor de
intelectuali menționate. 3) În ultimele decenii ale secolului al XlX-lea și în
mulți ani din secolul XX, a existat un curent în lume, inclusiv în țări occidentale
de primă mărime, de alunecare a unei părți semnificative a elitei intelectuale
spre ideile de factură socialistă. Au existat destule minți luminate care au văzut
în socialism sau comunism, cel puțin pentru anumite perioade, o posibilă
alternativă de organizare a societății. 4) Cu toate cele întâmplate în anii ’90
(destrămarea sistemului comunist constituit de URSS și înlăturarea – prin
revoluții de catifea sau violente – a regimurilor comuniste din centrul și estul
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Europei), propensiunea pentru marxism nu a dispărut complet, existând destui
intelectuali tineri preocupați de această zonă doctrinară 25.
Specificul românesc este conferit de faptul că în perioada 1964-1989,
poate mai mult decât oricând, lumea culturală a fost divizată în grupuri și tabere
care au consumat energii însemnate în conflicte interne, deseori alimentate de
vanități personale și, nu de puține ori, încurajate de eșalonul politic.
Creatorii de literatură și artă au început să se situeze, începând cu anii ’60,
pe poziții diferite în ce privește orientarea fenomenului cultural în țara noastră.
Pe de o parte, adepții sincronismului cultural vedeau propășirea culturii
române prin alinierea la valorile culturale ale țărilor mai avansate din Occident.
Termenul îl găsim la Eugen Lovinescu, cu o funcționalitate specifică legată de
modalitatea de difuzare și asimilare culturală în condițiile formării civilizației
române moderne. Sincronismul cultural presupune introducerea bruscă, integrală, fără selecție, a unor valori culturale de la țări mai avansate ale Apusului,
la cele mai puțin avansate ale Răsăritului. Totodată, el vizează și ritmul
dezvoltării culturale, deoarece, datorită efectului imitației, se pot sări etape ale
dezvoltării (exemplu: inexistența clasicismului în literatura română) 26.
Pe de altă parte, adepții protocronismului considerau că, datorită istoriei
noastre, diferită de a altor popoare, îndeosebi prin vitregia ei, românii au o
creativitate și un spirit anticipativ de excepție. Protocronismul este un termen
care combină cuvintele grecești protos, însemnând „primul, originar“, și
khronos, semnificând „timp“, pentru a aprecia caracterul creator al unei culturi
prin anticipările denumite protocronii. Protocronismul românesc a fost creat de
Edgar Papu, preluat ulterior de Paul Anghel și de alții 27.
Protocronismul este gândit în opoziție cu sincronismul și are meritul de a
pune în valoare acele anticipări purtătoare de caracteristici culturale noi ce
funcționează ulterior în calitate de paradigme.
Acest curent s-a manifestat mai ales în domeniul literar, dar și în cel al
artelor plastice, în care s-au conturat, de asemenea, două tendințe diferite: una
promovând arta figurativă, cu mesaj național, și alta arta abstractă. De
asemenea, în domeniul istoriografiei au apărut adepți ai descendenței românilor
direct din daci sau traci și nu ca urmare a osmozei daco-romane.
Problema care a divizat major mediul creatorilor de literatură și artă a
fost, în fapt, cea a modului de raportare la național și universal. Elocvente, în
acest sens, sunt, pe de o parte, lucrările Național și universal, publicată de
Pompiliu Marcea în 1975 la Editura Eminescu, și Desthesis carpato-dunărean,
Direcția Arhive Naționale Istorice Centrale (DANIC), fond CC al PCR – Propagandă, d.
112/1979, f. 3.
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scoasă de Florin Mihăilescu în 1981 la Editura Minerva și, pe de altă parte,
răspunsul dat prin articolul lui Andrei Pleșu intitulat Rigorile ideii naționale și
legitimitatea universalului, apărut în revista „Secolul 20” în februarie 1982 (nr.
1-3/1981). Diferențele dintre aceste orientări de abordare estetică au început să
fie politizate 28.
Adepții unei „direcții naționale în cultură“ au sprijinit, prin creația lor,
orientările partidului comunist, mizând din pornire „pe faptul că ar fi putut găsi
arbitri și interlocutori rezonabili în nomenclatura partidului de atunci. Și nu i-au
găsit în cadrul acestei direcții, care a creat și ea destule probleme regimului
comunist, s-au agățat în diverse faze, urmărind interese strict personale, și
autori de poeme penibile despre «cârmaci» și «savantă»... Pe măsură ce situația
socială și economică a țării evolua dramatic spre un colaps total, «direcția
națională» în speță a sfârșit prin a se împotmoli într-o contradicție de fond. În
1987, și membrii cei mai marcanți, dintre care mulți ar fi meritat o altă soartă,
vor refuza să mai susțină prin cuvânt scris partidul…” 29.
Cealaltă tabără de scriitori și artiști, care au refuzat permanent, cu
dârzenie, imixtiunea ideologiei partidului comunist în scrisul și arta lor, trebuie
să constatăm că a fost cu adevărat sprijinită cu metodă de postul de radio
Europa liberă în toate acțiunile ei. Creatorii de literatură și artă de această
orientare au fost categorisiți de către unii analiști ca „occidentaliști“, iar de
adepții „direcției naționale“ ca „oamenii” Europei Libere 30.
Rivalitățile și disputele dintre aceste grupuri au degenerat, deseori, în
acțiuni de denigrare, în încercări de îndepărtare din poziții influente în mediu
sau chiar de excludere din uniunile de creație, iar uneori chiar în violențe.
Tensiuni și confruntări similare s-au manifestat în anii ’70-’80 și în domeniul
artelor plastice între exponenții artei figurative și cei ai artei abstracte.
O primă ciocnire mai violentă între cele două grupări s-a produs în anul
1975, când expoziția cu tema Imagini ale istoriei, de la document la operă,
organizată de grupul de artiști promovați de criticul de artă Dan Hăulică la
Galeria Nouă a generat un mare scandal. Exponenți ai grupului advers au
reacționat prompt prin luări de atitudine în presă, dar și prin sesizări la forurile
culturale, de partid și chiar la Securitate. Acuzele vizau încercarea
organizatorilor și participanților la expoziție de a demitiza mari personalități
istorice ale poporului român 31.
Similar s-au produs lucrurile și puțin mai târziu, în 1976, pe marginea
simbolisticii folosite de autorii tapiseriilor monumentale aflate în lucru în acel
Ibidem, f. 8.
Ibidem, f. 11.
30
Ibidem, f. 13.
31
Ibidem, f. 15-17.
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moment pentru Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din Capitală, având ca
autori pe Șerban Gabrea, Florin Ciubotaru, Ion Nicodim și Virgil Almășanu.
Exponenți ai orientării figurative au alertat forurile de partid și de stat,
semnalând că tapiseriile respective ar conține simboluri cu semnificații oculte
(iudaice, masonice etc.) 32.
Un alt prilej de coliziune între cele două grupuri l-a ocazionat expoziția
intitulată 8+1, deschisă în aprilie 1981 la Galeria „Simeza” din București de
exponenți ai „grupului Hăulică“, ce includea și lucrări ale pictorului Horia
Bernea, etichetate ca având mesaje mistico-religioase și chiar cu iz legionar. Și
celelalte domenii cultural-artistice (cinematografie, teatru, muzică) au fost
marcate în acea perioadă de existența unor grupări cu opțiuni estetice, dar mai
ales interese diferite. Disensiunile dintre diversele opțiuni estetice și chiar
politice din lumea culturală au manifestări remanente și în prezent, pozițiile
divergente, deseori ireconciliabile, dintre multe personalități culturale inducând
ideea că resorturile intime sunt mai puternice decât ideologia 33.
Încă din 1969, identificăm la artiști și critici de artă nevoia de a continua
metodele de impunere prin critică, oarecum asemănătoare cu cele din vremurile
trecute ale realismului socialist. Cu prilejul expozițiilor-eveniment 25 de ani de
la Eliberarea Patriei și Lupeni 1929, lucrările istorice prezentate sunt într-un
număr record, cel mai mare de până aici, fapt determinat de acest moment
omagial, cu semnificații profunde pentru mitologia comunistă. Cele mai multe
dintre ele sunt dedicate firesc celor două solemnități ale anului: eliberarea de la
23 august 1944, dar și grevei minerilor de la Lupeni din 1929 34.
Lucrările cu tematică istorică cuprinse în selecția acestei expoziții sunt:
Manifestație anti-războinică la Galați 1916 de Virgil Almășanu, Olga Bancic
pe eșafod de Alexandru Ciucurencu, 13 decembrie 1918, de Ana Asvadurova
Ciucurencu, Greva din 1933 la CFR, de Teodor Hârșia, Lupeni 1929 de Mircea
Ionescu, Ștefan cel Mare la Suceava de Gheorghe Labin, Lupeni 1929, de
Gavril Miklossy, Spre Malmezon – 1933 de Ion Murariu, Portret pentru
compoziția „Răscoala lui Horea” de Rodica Popescu Racotă, V.I. Lenin
(bronz) de Constantin Baraschi, Proiect de monument „Eroilor CFR” de
Constantin Baraschi, Nicolae Bălcescu (marmură) de Maria Bâscă Neleanu,
Vlad Țepeș întărește Cetatea București (gips) de Vasile Blendea, Proiect pentru
monumentul lui V.I. Lenin de Boris Caragea, Grivița Roșie (gips) de Naum
Corcescu, Proclamația de la Islaz (gips), de Mac Constantinescu, Ilie Pintilie
(gips) de Nestor Culuri, Proiect de monument „Grevele de la Lupeni” de Demu
Ibidem, f. 18-22.
Ibidem, f. 24-30.
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Dumitru, Horea (gips) de Aurel Dincă, Proiect de monument Vasile Roaită de
Dorio Lazăr, Patrioți înarmați în Deltă (gips) de Ion Irimescu, Învățătura lui
Lenin (gips) de Ion Jalea, Proiect de monument „Ororile fascismului” de Iszak
Martin, Proiect pentru monumentul Eroilor CFR de Ion Irimescu, Nicolae
Bălcescu (gips) de Justin Năstase, Tudor Vladimirescu (gips) de Vasile
Năstăsescu, Golescu Arăpilă (gips) de Mihai Onofrei, Gheorghe Doja (gips) de
Olga Porumbaru, Grivița 1933 (gips) de Vladimir Predescu, Proiect de
monument pentru Auschwitz de Andrei Szobotka, Proiect pentru monumentul
Gheorghe Doja de Andrei Szobotka, Gruia lui Novac (gips) de Mircea
Ștefănescu, Răscoala și Balada lui Pintea (lemn) de Vida Geza, Proiect de
monument „Grevele de la Lupeni 1929” de Ion Vlad, serie de litografii pe tema
mișcării ilegaliste de Gheorghe Adoc, ciclul „Să nu uităm niciodată”, de
Alexandru Alexe, desene după o baladă de Victor Tulbure (probabil la Balada
tovarășului căzut răspândind „Scânteia” în ilegalitate) de Constantin Baciu,
din ciclul Ion Fonaghi (linogravură) de Lidia Ciolac, Liniștea s-a restabilit (din
ciclul Lupeni 1929, linogravură) de Frida Fodor Imling, Și cei din colonia
Ștefan au pornit (din ciclul Lupeni 1929, linogravură) de Fodor Kalman,
ilustrații la romanul Nicoară Potcoavă, de Aurel Jiquidi, din ciclul Lupeni
1929: Doliu (linogravură) de Iosif Matyas, Ședință în ilegalitate (linogravură)
de Ervin Nagy, ciclu de gravuri din ilegalitate de Jules Perahim, Ciclul Lupeni
1929 (linogravură) de Iosif Telman, Ciclul Lupeni 1929 (linogravură) de
Frederich Walter 35.
Dar, după turneul asiatic al lui Nicolae Ceaușescu și momentul Tezelor
din iulie 1971 și al Revoluției culturale, parte a revoluției socialiste,
comunismul românesc intră într-o nouă fază. Desigur, artiștii au făcut parte din
delegațiile oficiale ale acestor turnee asiatice, unde au luat contact direct cu
modelul cultural pe care-1 vor replica la întoarcerea în țară. Ei au răspuns
prompt și au introdus, atât prin programul artistic al UAP sau al celorlalte
instituții, al publicațiilor artistice și culturale, cât și prin adeziuni personale
individuale, noile direcții ale comunismului cu caracter național. Cultul
personalității capătă (mai ales începând cu 1974) o iconografie proprie în
reprezentarea omagiilor artiștilor. Cu acest prilej, se ascute atât caracterul
duplicitar al discursului artistic, cât și poziționarea privilegiată a „elitelor din
Pangrati”. 36
Expoziția Artă din Republica Populară Democrată Coreeană este
deschisă în decembrie 1972 la București, iar Horia Horșia remarca „picturile
din categoria scenelor evocând momente de luptă, eroism, construcție, activitate
Ibidem, p. 37.
Magda Cârneci, Artele plastice în România 1945-1989. Cu o addenda 1990-2010, ediția a IIa revăzută, adăugită și ilustrată, Editura Polirom, Iași, 2013, p. 67.
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socială etc., ori din categoria tablouri de «gen»” (să amintim câteva titluri: Dis
de dimineață conducătorul stimat Kim Ir Sen a sosit la șantierul naval,
Conducătorul stimat și iubit Kim Ir Sen conduce lucrările hidrocentralei,
Pionierii din Maanșania în brațele Generalului Kim Ir Sen, Vom trăi până la
sfârșit sub conducerea conducătorului iubit ș.a.m.d.) 37.
În perioada august 1973 – ianuarie 1974 o expoziție de pictură
românească contemporană, organizată de Consiliul Culturii și Educației
Socialiste, a fost deschisă la Ulan-Bator în RP Mongolă (17 august – 3
septembrie) la Tientzian (noiembrie) și (decembrie) în RP Chineză, apoi la
Phenian în RPD Coreeană. Expoziția cuprindea 66 de picturi semnate de Virgil
Almășanu, Andrasy Zoltan, Gheorghe I. Anghel, Corneliu Baba, Mihai Bandac,
Sabin Bălașa, Aurelia Belicincu, Ion Bitzan, Maria Mihalache Blendea, Catul
Bogdan, Nicolae Brana, Henri Catargi, Spiru Chintilă, Alexandru Ciucurencu,
Ștefan Constantinescu, Brăduț Covaliu, Mircea Dumitrescu, Micaela
Eleutheriade, Șerban Epure, Vintilă Făcăianu, Ion Gheorghiu, Elena Greculesi,
Ion Grifore, Vasile Grigore, Petre Hîrtopeanu, Gheorghe Ionescu, Iacob Lazăr,
Rodica Lazăr, Ligia Macovei, Viorel Mărginean, Virgil Miu, Ion Musceleanu,
Georgeta Năpăruș-Grigorescu, Aurel Nedel, Ion Pacea, Constantin Piliuță, Ion
Popescu Negreni, Teodor Răducanu, Ion Sălișteanu, Gheorghe Spiridon,
Gheorghe Șaru, Sanda Popescu Șărămăt, Vladimir Șetran, Benone Șuvăială,
Gheorghe Vînătoru 38.
În 1973 are loc ciclul Coordonate ale artei plastice contemporane
românești reflectate în creația tinerilor artiști la Galeria Orizont din București
(galerie a „Cenaclului pentru tineret al UAP Atelier 35”), Clasicul ca atitudine,
Expresionismul ca atitudine și Fantasticul ca atitudine. Cenaclul Atelier 35
devine un fel de anticameră a UAP, cu rolul de a-i grupa pe tinerii artiști într-un
colectiv care să poată fi mai ușor de gestionat ca program și de controlat ca
activitate: activitatea Cenaclurilor Tineretului se desfășoară pe baza unui plan
de muncă anual, întocmit de Biroul Cenaclurilor folosind și sugestiile tinerilor
creatori, aprobate de Conducerea UAP. În același timp, se creează o ierarhizare
între generațiile ajunse la maturitate, dar, totodată, și la privilegii, și generația
tânără, care tindea spre aceleași privilegii precum: ateliere de creație, locuințe
cu ateliere, comenzi și comisionări de lucrări, acces la spații de expunere, acces
la publicații de tip catalog sau album, materiale de creație sau acces la
realizarea de prototipuri destinate multiplicării prin Combinatul Fondului
Plastic etc. Între aceste privilegii se număra și pașaportul special la purtător,
care permitea oricând călătorii internaționale: era unul din acele favoruri pe care
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le acorda Ceaușescu intelectualilor pe care ținea să-i câștige de partea lui 39.
După încercarea de a se despărți de realismul socialist din urmă cu
aproape un deceniu, artiștii din generația tânără se reapropie de realism din
perspectiva foto-realismului, sau a unei pop arte deformate. Preocupările unor
artiști precum Matei Lăzărescu, Ion Grigorescu și Cornel Brudașcu (ultimii doi,
supraestimați azi datorită suprainterpretărilor fie ale sincronicității cu pop arta
occidentală, fie cu disidența prin artă), pot fi asimilate cu ușurință tipului de
panouri de fotomontaje atât de răspândite în epocă. Lucrări precum Înfăptuirea
planului stă în puterea colectivului, Munca în uzină – munca intelectuală ale lui
Ion Grigorescu pot fi înțelese chiar prin explicația din epocă a artistului de
„pictură reportaj”: „Aș vrea să fac anchete, aș picta răspunsurile și, desigur, aș
folosi elemente de kitsch, conform cuvintelor”. În cazul lui Brudașcu, pictatul
după fotografie era în fapt o practică a pictorilor realist-socialiști cu modificarea
prin îmbunătățirea realității 40.
În 1974, ancheta revistei „Arta” chestiona înțelegerea formulării „artă
angajată”: „Ce înseamnă, cum se manifestă în etapa actuală a construcției
socialiste «arta angajată»?” Se pregătește Expoziția omagială organizată cu
prilejul celei de-a 25-a aniversări a întemeierii Republicii, organizată de criticii
Dan Hăulică și Theodor Enescu, având concursul Muzeului de Artă al
Republicii Socialiste România. În același an, are loc Expoziția omagială de artă
plastică închinată celei de-a XXX aniversări a Eliberării țării de sub dominația
fascistă, „un bilanț moral al activității artistice depuse de către plasticienii noștri
din UAP” care „scoate în evidență râvna cu care această categorie de cetățeni a
lucrat, alături de ceilalți oameni ai muncii, pentru realizarea programului
partidului, pentru promovarea concepției sale novatoare, revoluționare” 41.
Mari evenimente expoziționale reunesc toată producția artistică în
manifestări precum: expoziția republicană de artă plastică Tineretul – factor
activ în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, Expoziție
omagială de artă plastică, a XXX-a aniversare a eliberării României de sub
dominația fascistă, 1974; Expoziția de artă plastică românească dedicată
conferinței mondiale a populației, 1974; expozițiile dedicate Independenței în
arta plastică românească, 1977; expoziția Tineretul, factor activ în îndeplinirea
programului partidului, 1978; expozițiile dedicate aniversării a 2050 de ani de
la crearea primului stat dac centralizat și independent, 1980; expoziții dedicate
celei de-a 40-a aniversări a victoriei asupra fascismului și zilei independenței
de stat a României, 1985; 40 de ani de muncă și împliniri — expoziția națională
de artă plastică a tineretului, 1984; Expoziția republicană de artă plastică a
Ibidem, p. 52.
Ibidem, p. 64.
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tineretului dedicată aniversării a 65 de ani de la crearea UTC și a 30 de ani de la
înființarea UASCR, 1987 42.
Arta contemporană românească, factor activ în procesul de formare și
dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor este titlul referatului prezentat de
vicepreședintele UAP Ion Frunzetti la Plenara din 6 mai 1976, în care putem
vedea cum „cultura românească și-a asumat sarcini și responsabilități multiple
legate de toate domeniile existenței sociale”. Frunzetti pregătise terenul pentru
„Programul de măsuri pentru aplicarea hotărârilor Congresului al XI-lea al
Partidului și ale Congresului Educației Politice și al Culturii Socialiste, în
domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative. Pornind de la aceste
hotărâri una dintre problemele importante privind procesul de democratizare a
culturii, de intensificare a educației politice”, apare festivalul național al
educației și culturii socialiste „Cântarea României’’.
Mișcarea artistică de amatori capătă amploare națională: „Asociația
Artiștilor Plastici Amatori nu a survenit în urma unui program prestabilit;
rezultat, pe plan organizatoric, al dezvoltării culturii de masă, ea s-a constituit la
cererea artiștilor amatori, s-a legalizat și a devenit o realitate considerabilă, un
potențial creator dovedit”. În acest efort colectiv național au fost angrenate și
Uniunea Centrală a Cooperației Meșteșugărești, Asociația Creatorilor de Artă
Populară și UAP. „Aproximativ 350 de membri UAP, dintre care 120 în
Capitală, iau parte la sprijinirea artiștilor amatori, fără a mai număra pe cei ce
sunt profesori la școlile de artă populară” 43.
Totodată, între 1971 și 1974, se observă tot mai multe semne ale
reapariției „cultului personalității”, ca și cele ale orientării clasei conducătoare
către un regim prezidențial, întronat de facto în 1974, odată cu alegerea lui
Nicolae Ceaușescu ca primul președinte al Republicii Socialiste România.
Începând cu această dată, edificarea conștientă a „mitului Conducătorului” este
pusă în lucru de ideologii regimului, prin mijloacele unei culturi oficiale din
nou ofensive. Propaganda prin mass-media, expozițiile colective de artă,
volumele colective de literatură „omagială” și albumele colective de artă „în
omagiul Conducătorului” se multiplică spre finele anilor ’70. Această situație
va închide din nou domeniul cultural în chingile constrângătoare, deși mai puțin
brutale decât înainte, ale unei mentalități staliniste regăsit 44.
Numărul 1 al revistei „Arta” din 1974 se deschide, pe prima pagină, cu
fotografia full page și un citat din telegrama de felicitare adresată de UAP
primului președinte al republicii, Nicolae Ceaușescu, iar pe coperta numărului 2
din același an este reprodusă lucrarea omagială Vizită de lucru a lui Cornel
Ibidem, p. 80.
Ibidem, p. 93-99.
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Brudașcu.
În 1977, pentru aniversarea a 60 de ani de viață și peste 45 de ani de
activitate revoluționară a lui Nicolae Ceaușescu, revista „Arta” editează un
număr special, cu omagii colective și individual semnate de Ion Pacea, Ion
Jalea, Ion Irimescu, Gheza Vida, Ion Frunzetti, Sabin Bălașa, Paul Erdos,
Constantin Piliuță, Napoleon Zamfir, Friedrich Bomches, Mihai Bandac, Dan
Hatmanu, Costel Badea, Florica Ioan, Feszt Ladislau, Constantin Popovici,
Gabriela Manole-Adoc, Aurel Nedel, Mircea Țoca, Gheorghe Spiridon. În
același an se inaugurează expoziția Dovezi ale dragostei, înaltei stime și
profundei prețuiri de care se bucură președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, ale amplelor relații de prietenie și colaborare
dintre poporul român și popoarele altor țări (expoziție permanentă până în
decembrie 1989). Este urmată de expoziții precum Partid, popor, o singură
voință, dedicată președintelui țării cu ocazia aniversării celor 50 de ani de
activitate revoluționară, apoi 18 ani de glorioase împliniri revoluționare.
Obiceiul devine deja tradiție și în fiecare an zilele de naștere ale Nicolae și
Elena Ceaușescu (26 ianuarie, respectiv 7 ianuarie) erau sărbătorite cu fast,
fiind editate culegeri de „Omagii” și evenimente expoziționale omagiale 45.
În Documente ale UAP legate de sărbătorirea zilei de naștere a lui
Nicolae Ceaușescu din 1988, PCR – Comitetul Municipal București îi
recomandă UAP din RSR pe următorii artiști „în realizarea unor lucrări de artă
plastică, cu caracter omagial, care să evoce personalitatea și activitatea
revoluționară a secretarului general al PCR, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
precum și a tovarășei Elena Ceaușescu, care urmează să fie oferite cu prilejul
manifestărilor cu caracter omagial din luna ianuarie a.c.”: Dan Hatmanu, Viorel
Mărginean, Cornel Brudașcu, Sever Frențiu, Traian Nițescu, Horia Flămând,
Emil Rus, Pavel Bucur, Ileana Balotă, Dan Băncilă, Constantin Lucaci, Sanda
Bucur 46.
Așadar, Nicolae Ceaușescu a reușit să întrețină un cult al personalității de
o inegalabilă amploare, cel puțin în spațiul european. Cultul personalității s-a
dezvoltat pe un teren fertil, structurile de putere și cutumele de promovare ale
regimului comunist în etapa consolidării sale permițându-i lui Ceaușescu să se
simtă, în evoluția rapidă, spre postura de „geniu al Carpaților", „far al
comunismului”, „om politic de renume mondial” ori „mult iubit și stimat
conducător”.
Apetitul lui Ceaușescu de a se vedea și auzi proslăvit a crescut simultan și
direct proporțional cu extinderea puterii sale, ajungând la paroxism în anii ʼ80,
Arhivele Naționale ale României, PCR și intelectualii în primii ani ai regimului ceaușescu
(1965-1972), București, 2007, p. 17.
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ridicola glorificare a lui Ceaușescu și a soției sale desfășurându-se pe fondul
unei acute crize economice, alimentare și energetice prin care trecea România.
Zilele de naștere ale soților Ceaușescu constituiau ocazii de ceremonii
solemne și de daruri aduse celor două „genii". Gama de omagii pentru cuplul
Ceaușescu a fost extrem de diversă: manifestațiile grandioase organizate pe
stadioane cu participarea a zeci de mii de persoane, mesaje de recunoștință,
tipărirea a numeroase lucrări (poezie, proză), Festivalul Național „Cântarea
României”, imnuri, ode, cântece și dansuri închinate lor, realizarea de picturi și
sculpturi, unele reprezentându-l alături de marii voievozi, redarea cuplului
alături de pionieri, muncitori și țărani albume placate cu metal prețios etc. 47.
Muzeului de Istorie al R.S.R. (acum, Muzeul Național de Istorie a
României) i-a fost rezervat un loc central în mecanismul cultului personalității
lui Nicolae și Elenei Ceaușescu. Pe 23 ianuarie 1978 a fost deschisă expoziția
Dovezi ale dragostei, înaltei stime și profundei prețuiri de care se bucură
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, ale amplelor relații
de prietenie și colaborare dintre poporul român și popoarele altor țări.
Expoziția ocupa 10 săli la etajul al doilea al muzeului, întinzându-se pe cca
2.500 m.p. și era o adevărată „odă” la adresa cuplului Ceaușescu. Aici au fost
expuse cadourile primite de cei doi, din țară și străinătate, cu diferite ocazii. În
total, peste 10.000 de obiecte.
Printre cele mai frecvente și apreciate cadouri primite de Elena și Nicolae
Ceaușescu se aflau picturile. Cele prezentate aici, ce au fost găzduite în
expoziție au fost comenzi ale diferitelor organizații de partid și ministere pentru
a fi făcute cadou cu ocazia zilelor de naștere ale celor doi, a vizitelor de lucru
sau a altor evenimente (congrese, conferințe, aniversări etc.). Predomină, însă,
cele oferite drept cadou la zilele de naștere (7 ianuarie și 26 ianuarie).
„Concentrația” de cadouri era mult mai mare (cel puțin în ceea ce privește
„Omagiala”) atunci când cei doi făceau o vârstă „rotundă”, așa cum s-a
întâmplat în 1978 (când Nicolae Ceaușescu a împlinit 60 de ani), 1979 (când
Elena Ceaușescu a împlinit aceeași vârstă), în 1983, 1984 (65 de ani), în
1988,1989 (70 de ani) 48.
Organizațiile de partid apelau la diferiți artiști plastici pentru realizarea
acestor picturi. În funcție de buget, artistul putea fi unul consacrat sau unul mai
puțin cunoscut. Artiștii consacrați sau pe cale de consacrare fac astfel de
tablouri la comandă, apreciate de „comanditari" pentru mesajul direct și
simplitatea descrierii. De aceea se poate vedea, destul de ușor, mai ales la unii
artiști cu nume, că anumite lucrări sunt executate cu dezinteres. Tematica
impusă lăsa prea puțin loc de manifestare a spiritului creator al artistului. Sunt
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foarte numeroase portretele individuale ale Elenei și ale lui Nicolae Ceaușescu.
Comanda putea să ceară un tablou în care Ceaușescu să fie prezentat drept
apărător al păcii, prieten și îndrumător al tuturor românilor (tineri sau bătrâni,
muncitori și intelectuali, femei și bărbați etc.), continuator al „marilor înaintași"
și al „idealurilor milenare”, făuritorul „societății socialiste multilateral
dezvoltate”. Sau picturi care să scoată în evidență înalta pregătire științifică a
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu 49.
La o analiză a acestor picturi se pot observa câteva „linii directoare”:
- se practică pe scară largă „întinerirea”, deseori exagerată, a personajelor
principale, așa încât nu trebuie să ne mirăm atunci când vom constata că, deși
Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu aveau 60, 65 sau 70 de ani, ei arată ca la
40 sau 45 de ani.
- mesajul este optimist, pozitiv, transmite bucurie, entuziasm. De aceea
personajele (și nu doar cele principale) zâmbesc, florile (mai ales garoafele)
sunt aproape mereu prezente, la fel și culorile vii.
- conducătorii statului trebuie puși mereu în ipostaze măgulitoare (sunt
înconjurați de dragostea poporului, de copii și tineri, dau dovada
cunoștințelor/înțelepciunii dobândite și pe care o împărtășesc cetățenilor, stau în
compania marilor înaintași, au performanțe științifice etc.).
În orice caz, Tovarășa și Tovarășuʼ trebuiau să arate bine. Înfățișarea (de
la vestimentație, la postură, gesturi, aspect fizic), mesajul (părintesc, pacificator
îndrumător, prietenesc), compania (domnitori, lideri din străinătate și, mai ales,
poporul) contribuiau la acest deziderat. Nu puteai să îi prezinți celui supranumit
„Geniul Carpaților” sau proclamatei „Savante de renume mondial” un tablou
care să nu-i pună într-o lumină favorabilă.
Aceste „reguli” nescrise erau valabile pentru artiștii profesioniști. Pentru
că există și o serie de „opere” ale pictorilor amatori, care „creează” din
convingere și care, prin abordările lor, stârnesc senzații vizuale din cele mai
diverse, fie prin organizarea (uneori bizară) a elementelor compoziționale, fie,
în multe cazuri, prin naivitatea neasumată. La aceștia avem ocazia să-i vedem
pe „eroi” cu capul prea mare sau prea mic (de obicei prea mare), ochii mari,
fețele în toate culorile ș.a.m.d. Aceștia „lucrează” nu numai cu pânza, penelul și
culorile, ci și cu acul și ața și îi cadorisesc pe cei doi tovarăși cu o serie de
carpete și goblenuri de toată frumusețea.
După căderea regimului comunist a existat o tendință, mai ales în
interiorul lumii artistice, de condamnare a celor care au executat astfel de
comenzi pentru Nicolae și Elena Ceaușescu. „Oportunism”, „servilism”,
„compromis” au fost caracterizările făcute pictorilor care au dat curs
solicitărilor. Desigur, au existat destui care se potrivesc descrierii. Însă
49

Ibidem, p. 42.
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aruncarea unei anateme de genul „cel care l-a pictat pe Ceaușescu” este
exagerată. Oamenii, inclusiv pictorii, chiar talentați sau chiar consacrați, trăiau
într-o lume care avea regulile ei. Talentul are nevoie de recunoaștere.
Executarea unui tablou pentru Ceaușescu putea fi o oportunitate (din punct de
vedere al... vizibilității, dar și financiar). Chiar dacă asta însemna, pentru unii
pictori, să facă un compromis (în primul rând cu propria conștiință artistică).
Însă ceea ce se poate remarca, cel puțin la picturile create, este faptul că cu greu
poate fi găsit vreun pictor „profesionist” care să fi răspuns unei comenzi venită
din partea vreunei organizații de partid și care, în același timp, să facă tablouri
pentru Ceaușești din proprie inițiativă. Mulți dintre ei nici măcar nu își semnau
operele (atribuirea putând fi făcută, acolo unde s-a putut, datorită informațiilor
păstrate în arhive) 50.
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Ibidem, p. 68.
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Arhivistul Vasile Alecsandri,
în viziunea lui Gheorghe Ungureanu
Ioan DĂNILĂ
The Archivist Vasile Alecsandri in Gheorghe Ungureanu’s Vision
Abstract
Our paper brings to light, once more, a less known feature of the personality of
the famous bard of Mircești: namely that of guiding leader of the State Archives in Iași.
His successor, Gheorghe Ungureanu, published in a issue of "The Literary Gazette"
("Gazeta literară") of 1965 un relevant article for the history of the Romanian
literature, containing Documents concerning the poet’s life. Among these, we can find
a characterization of the archivist Vasile Alecsandri, whose coordinates were of a
beneficial usefulness for the following generations of contemporary archivists. It is the
same Gheorghe Ungureanu who, in 1943, had published, for the first time, the mitric
testimony regarding the birth of the writer on 14th of June 1818 in Bacău.
Keywords: archivist, documents, archival deontology, mitric testimony, literary
history

Istoricii literari tratează episodul ocupării
postului de arhivist de către Vasile Alecsandri,
firesc, fără detalii: în 1850, „întors în țară,
Alecsandri este numit director al Arhivelor
Statului [Iași], în locul tatălui său, care
demisionează” 1. George Călinescu ne lasă să
credem că slujba respectivă a fost o sinecură
pentru poet: „La 28 septembrie 1849, Sturza
oferi vornicului Alecsandri postul de arhivist al
statului, pe care tatăl îl trecu pe tăcute, peste
câteva luni, la 3 februarie 1850, fiului și
omonimului său. Acesta ceru concedii peste
concedii (două luni în vara lui 1850, când îl
surprindem la Cernăuți, patru luni în 1851, spre a
merge peste hotar, altul în iarna 1852-1853), până ce, plictisit de-a binelea de
slujbă, demisionă la 22 aprilie 1853” 2.
Victor Durnea, Tabel cronologic la „Opere”, de Vasile Alecsandri, I, București, Editura
Fundației Naționale pentru Știință și Artă, 2019, p. CLXXV.
2
G. Călinescu, Istoria literaturii române, de la origini până în prezent, București, Editura
„Minerva”, 1982, p. 289. În ediția 1941, nesemnificative diferențe.
1
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În 1965, Gheorghe Ungureanu publică în „Gazeta literară” 3 unele
„Documente privitoare la viața poetului”, care fac lumină în două chestiuni
litigioase documentar (data nașterii) și deontologic (calitatea prestației de
arhivist). Pentru primul subiect, cunoscutul director al Arhivelor Statului din
Iași reproduce conținutul mărturiei de mitrică descoperite chiar de el într-o
„mapă Alecsandri” aflată la instituția ieșeană, menționând că „anul nașterii
1818 este susținut și de alte documente” 4.
Dacă atestării datei de 14 iunie 1818 (Bacău) îi alocă două coloane
tipografice, subiectului referitor la slujba de arhivist îi adaugă o coloană de
comentarii și concluzii. Ca un veritabil jurnalist de investigații, Gheorghe
Ungureanu își începe articolul cu invocarea unei situații comune pentru
instituția care este mereu deschisă publicului: „un tânăr și studios cadru
didactic” cere sprijinul Arhivelor Statului Iași „pentru limpezirea unor date
care, așa cum sunt expuse în unele lucrări, i se par neverosimile: Vasile
Alecsandri s-a născut „în anul 1821 luna iunie 21 sau 14 iunie 1819”? și,
respectiv, „în ce măsură pot rămâne în picioare afirmațiile că poetul Vasile
Alecsandri, cât timp a fost funcționar la Iași – atât la Vistierie, ca șef al mesei
pensiilor, cât și mai târziu, ca arhivist al statului –, nu a depus nicio activitate,
mulțumindu-se doar să încaseze salariul”? 5. Profesorul solicitant continuă cu o
nedumerire: „Poate fi adevărat faptul că atâta timp cât a funcționat în postul de
răspundere ca arhivist al statului (1850-1851) să fi iscălit doar cinci acte, din
care trei pentru concediu?” 6. Datele cerute ar fi făcut obiectul unei comunicări
științifice ocazionate de împlinirea a 75 de ani de la moartea poetului, iar
respectarea adevărului figura drept condiție subînțeleasă pentru onestitatea
mesajului.
La rândul nostru, în numele aceluiași deziderat, vom reproduce integral
cele trei coloane din revista Uniunii Scriitorilor din R.S.R., cu convingerea
suplimentară că avem în imaginea celor doi diriguitori de importante instituții o
compatibilitate deasupra oricărei îndoieli:
Activitatea depusă de poetul Vasile Alecsandri cât timp a ocupat
funcția de „șef al mesei pensiilor răsplătitoare și a despăgubirii
scutelnicilor” (1839-1846) și aceea de „arhivist al Statului Moldovei”
(1850-1853) se oglindesc atât în fondurile de arhivă create de instituțiile
unde a funcționat, cât și a[le] instituțiilor superioare acestora, cu care
aveau corespondență.
Nr. 37/6 sept. 1965, p. 9.
Ibidem. Ca bun profesionist, Gh. Ungureanu oferă cotele respective: „Pachet 551, nr. 4”, „Tr.
1768, op. II 2018, condica 15/1827, f. 19 și Colecția de documente, pachet 48, condica 3 pe
1828, fila 14 verso”.
5
Ibidem. Pleonasmul „mulțumindu-se doar” e posibil să nu-i aparțină lui Gh. Ungureanu.
6
Ibidem. Se vede limpede că profesorul avea știință de cele câteva rânduri.
3
4
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În fondul de arhivă creat de Vistieria Moldovei se găsesc dosarele și
condicile lucrate la secția (masă) condusă de Vasile Alecsandri. În aceste
valoroase materiale documentare din anii respectivi activității poetului, se
găsesc referatele și alte lucrări întreprinse de poet pentru a dovedi
drepturile acelora care cereau pensii sau ajutoare bănești pentru slujbele
ce le prestaseră statului feudal. Regimul pensiilor sau ajutoarelor de
bătrânețe nefiind reglementat, în condițiile istorice respective cererile erau
rezolvate în cele mai multe cazuri arbitrar, favoritismul și abuzul
covârșind drepturile celor în suferință. Cercetările judicioase, în urma
cărora poetul întocmea referatele cu propuneri, au constituit, în măsura în
care atunci era posibil, temeiurile pe baza cărora mulți nevoiași au putut fi
ajutați. Aceste documente ne arată, cât se poate de clar, că afirmația lui
Vasile Alecsandri de mai târziu că „am fost multă vreme sprijinul
văduvei și al celor orfani” corespunde întru totul realității.
Pentru activitatea ca arhivist al Statului (1850-1853) se găsesc
valoroase documente care atestă cu prisosință grija și strădania poetului de
a aduna și păstra cu grijă arhivele țării, într-un timp când acestea erau
socotite ca materiale nefolositoare de îndată ce-și pierdeau uzul practic.
De la înaintașul său în slujba Arhivei Statului, bătrânul cărturar
Gheorghe Asachi, primul arhivist al Statului încă din anul 1832, poetul
moștenea o tradiție consemnată ca o profesie de credință, în demisia sa din
1849: „Am adunat interesante documente ale țării răspândite și dosite
și am păstrat cu sfințenie acest sanctuar al drepturilor
compatrioților”. Preluând această tradiție, poetul a ridicat-o pe o treaptă
superioară, punând-o în slujba scrierii istoriei țării. Astfel, se păstrează în
original un proiect de organizare a Arhivei Statului din 1850, în care Vasile
Alecsandri definea ce sunt arhivele și valoarea lor, definiție valabilă pentru
orice timpuri: „Arhiva unui stat este o avere publică care merită cea mai
deaproape îngrijire a cârmuirei. Ea este colecția tuturor actelor
publice, atât administrative cât și judecătorești și politice, care slujesc
de temei legiuitorilor și istoriei țării”.
În preocupările lui Alecsandri ca arhivist al Statului documentele
existente și păstrate azi cu grijă în Arhivele Statului de la Iași, intra, în
primul rând, păstrarea în bune condițiuni a materialelor documentare:
„Arhiva cere a fi așezată într-un local trainic, încăpător și ferit de
toate primejdiile ce i-ar putea aduce stricăciune, precum umezeală,
colbăitul, focul și celelalte”.
În multele rapoarte scrise de Vasile Alecsandri ca arhivist al Statului
se reflectă grija acestuia pentru înlesnirea folosirii materialelor documentare adunate în Arhiva Statului: „Arhiva trebuie organizată pe un
sistem metodic care să înlesnească cât mai ușor așezarea actelor în sânul
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ei și găsirea acestor acte după zilnicile trebuințe”. Din aceleași rapoarte
reiese strădania [pe] care o depunea pentru îmbunătățirea situației precare
a salariaților și a dotării Arhivei Statului cu rafturile necesare așezării
actelor.
Prețioasele documente care se păstrează în Arhivele Statului de la
Iași ne oferă date suficiente pe baza cărora putem afirma că poetul Vasile
Alecsandri, în puținii ani cât a funcționat ca arhivist al Statului, lucrând în
condiții neprielnice muncii de arhivă, a reușit totuși să ridice prestigiul
instituției și să atragă atenția contemporanilor asupra valorii arhivelor,
contribuind și el la salvarea de la deteriorare sau distrugere a
documentelor țării.
Arhivele Statului de la Iași se mândresc că au avut în fruntea lor
arhiviști de valoarea lui Gheorghe Asachi, Vasile Alecsandri, Gheorghe
Sion (poetul), Teodor Codrescu și alții. Prin activitatea lor în viața publică,
ei au ridicat prestigiul vechii instituții și au contribuit la adunarea și
păstrarea documentelor țării într-o vreme când ignoranța, dezinteresul și
reaua[-]voință, manifestată adesea față de arhive, erau cauzele principale
ale deteriorării sau distrugerii lor.
Condițiile istorice în care au trăit nu i-au ajutat să facă mai mult.
Totuși, datorită în mare măsură strădaniei lor, documente și arhive de
mare valoare au supraviețuit vicisitudinilor vremilor trecute, iar astăzi s-au
integrat în tezaurul cultural al țării Fondul arhivistic de Stat al Republicii
Socialiste România, care constituie izvorul nesecat de cercetare pentru
scrierea istoriei patriei.
Gh. Ungureanu
(„Gazeta literară”, București, nr. 37, din 6 sept. 1965, p. 9; sub titlu, este
reprodusă imaginea primei locuințe de la Mircești a familiei poetului, azi
dispărută, cu mențiunea „Casa copilăriei”)
Așadar, arhivistul Vasile Alecsandri nu putea fi altfel decât cel din opera
literară și din viața publică. Generozitatea, exigența, responsabilitatea față de
documentul menit a determina destinul social al unui român ori a unei entități
administrative fac casă bună cu fairplay-ul (vezi închinarea în fața gloriei lui
Mihai Eminescu), cu exercițiul diplomatic covârșitor ca importanță pentru
istoria națională și cu umanitarismul generalizat. Gheorghe Ungureanu, prin
articolul publicat de „Gazeta literară”, realizează o necesară corecție a imaginii
create de George Călinescu în 1941 (reluată în 1982). Mutatis mutandis, un alt
băcăuan, dintr-un secol mai aproape de noi – Giorge Pascu (1882-1951) –, a
realizat un proiect de modernizare a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai
Eminescu” din Iași, ca director al acestei instituții. Şi pentru acest cunoscut
filolog a fost nevoie de intervenția posterității pentru a-i remodela înfățișarea de
cărturar și de om al epocii sale.
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Regimentul 27 Infanterie, Bacău (1880-1946)
– prezentarea fondului de arhivă –
Elena ZÎRNĂ
The 27th Bacau Infantry Regiment (1880-1946)
– a Fund Presentation –
Starting with the evolution and improvement of military structures, the number
of documents created by military units was increased. This situation led to obligation to
develop regulations setting documents in folders, their record, their using, their
preservation and their conservation.
Of such documents, constituted in certain folders, was constituted the archive
fund created by the 27th Bacau Infantry Regiment, which I tried to present in this
article.
Keywords: historical military documents, folders, archive fund, 27th Bacau
Infantry Regiment.

Indubitabil este faptul că evoluția arhivelor militare din România a fost
determinată și influențată de dezvoltarea structurilor militare naționale, dar și de
creșterea rolului armatei, ca factor de apărare a independenței naționale a
statului, care a luat naștere după Unirea Principatelor (1859) și s-a consolidat
după Războiului de Independență (1877).
Odată cu dezvoltarea armatei și perfecționarea structurilor militare, s-a
mărit, progresiv, și numărul documentelor create de unitățile militare. Această
situație a condus la obligativitatea de a elabora unele reglementări cu privire la
constituirea documentelor în dosare, evidența acestora, folosirea, păstrarea și
conservarea lor.
Fără a detalia foarte mult, în cele ce urmează voi puncta doar câteva date
semnificative în istoria arhivelor militare. Una dintre acestea este data de 17
martie 1867, când a fost înființat Depozitul General al Războiului 1. Această
instituție se ocupa cu adunarea tuturor documentelor necesare pentru întocmirea
istoriei militare, dar și cu lucrările de tipografie de care armata avea nevoie. Mai
târziu, în 1869, s-a simțit nevoia adoptării unui Regulament al arhivelor
statului, care conținea și dispoziții referitoare la obligațiile ministerelor și
instituțiilor diferite în privința documentelor de arhivă pe care le creaseră 2.
Ghidul arhivelor militare române, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București,
2010, p. 46.
2
Ibidem.
1 ***
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Participarea României la prima conflagrație mondială, cât și anii imediat
următori au însemnat, pe plan militar, confirmarea valorii armatei noastre, au
determinat operațiuni ample de reorganizare, concepție și dotare. Toate aceste
transformări aveau să ducă la creșterea masivă a cantității de documente create
în armată, ceea ce a impus adoptarea unor măsuri care să asigure constituirea
corectă a acestora.
După încheierea ostilităților și după intrarea vieții pe un făgaș normal,
avea să fie reglementată activitatea de constituire a arhivei, evidență, prelucrare
și păstrare a materialului arhivistic, în vederea valorificării științifice a
informațiilor oferite de experiența anilor de război. În acest context, la 1 aprilie
1923 s-a înființat Depozitul de Arhivă al Ministerului de Război 3 în fortul
Mogoșoaia, determinat și de volumul de arhivă care a continuat să crească,
datorită nevoii de modernizare și reorganizare a instituției armatei. Mai târziu,
la jumătatea anului 1933, respectiv la 20 iunie, s-a considerat necesară
înființarea depozitelor regionale de arhivă pe lângă cele șapte comandamente
teritoriale 4.
În aprilie 1934, după unificarea modului de păstrare și folosire a
documentelor militare, a fost emis un Regulament provizoriu al arhivelor de
război și registrul istoric 5, referitor la strângerea, clasarea și evidența
documentelor operative, necesare pentru întocmirea istoricului campaniilor.
Pe toată durata celei de-a doua mari conflagrații mondiale au fost
elaborate tot felul de ordine circulare, regulamente și instrucțiuni pe baza cărora
documentele militare erau clasate, inventariate și predate depozitelor de arhivă.
Acestea, la rândul lor, au fost dispersate pentru a proteja arhiva de
bombardamente și eventualele incendii.
După Al Doilea Război Mondial, fostele depozite regionale de arhivă ale
comandamentelor teritoriale au fost transformate în depozite regionale aferente
fiecărei regiuni militare, potrivit reorganizării teritoriale a armatei 6.
La jumătatea anului 1960, depozitele regionale și Depozitul de Arhivă al
ministerului au fost contopite sub numele de „Depozitul de Arhivă al
Ministerului Forțelor Armate”, având garnizoana la Râmnicu Sărat. În
intervalul aprilie 1973 – ianuarie 1974, acesta a fost mutat în garnizoana Pitești
și astăzi poartă denumirea de „Depozitul Central de Arhivă”. Misiunea acestei
instituții este de a depozita, conserva, studia, dar și prelucra științific fondurile
de arhivă create de unitățile militare.
Acestea fiind câteva din reperele importante ale istoriei arhivisticii
militare, vom continua prin a spune că, cei aproximativ 92.000 de metri liniari
de arhivă sunt constituiți într-o multitudine de fonduri arhivistice, care conțin
Ibidem, p. 47.
Ibidem.
5
Ibidem, p. 48.
6
Ibidem, p. 49.
3
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documente unicat, precum ordine, rapoarte, sinteze, situații statistice, registre
control nominale, foi matricole, jurnale de operații, scrisori, cărți poștale,
albume și colecții de periodice, documente care dau mărturie despre evoluția
organismului militar.
Cele mai vechi dintre aceste documente pe care le deținem la Depozitul
Central de Arhivă provin din anii începuturilor armatei române și sunt semnate
de domnitorul Unirii din 1859, Alexandru Ioan Cuza. Dacă acestea sunt puține,
din 1900 încoace toate documentele importante, care reflectă într-un fel sau
altul activitatea armatei, se găsesc în arhiva acestei instituții.
Din cele 6.510 fonduri (aproximativ 92 km de arhivă istorică militară),
propun spre prezentare fondul de arhivă creat de Regimentul 27 Infanterie
Bacău, care conține documente din anii 1880-1946, centralizate într-un inventar
cu 226 file, având termenul de păstrare permanent, conform legislației în
vigoare.
Înainte de a prezenta fondul de arhivă creat de Regimentul 27 Infanterie
Bacău, vom rezuma, în câteva cuvinte, necesitatea înființării unităților militare
de infanterie și importanța acestei arme.
În cadrul armatei trupele se structurează pe categorii de forțe, arme
(genuri de armă) și specialități (trupele speciale). Această împărțire a fost
influențată de acțiunea combinată a factorilor economici, demografici,
geospațiali ai unui stat. Aceștia au avut și au o legătură indisolubilă cu politica
generală și situația internațională a statului pe plan mondial și zonal 7.
Toate armatele sunt compuse din trei mari categorii de forțe: trupe de
uscat (terestre), aviație (forțe aeriene) și marina (forțele navale). Armele sunt
componente ale acestor categorii de forțe, care departajează trupele după
armamentul principal pe care-l utilizează 8.
Arma infanteriei ocupă locul principal în cadrul istoriei armatei române,
ea fiind cel mai vechi gen de armă, cu efectivele cele mai numeroase și cu cele
mai mari jertfe de sânge în lupta pentru libertate, independență și unitate
națională a poporului român. A fost mai întâi pedestrimea strămoșilor poporului
român, apoi pedestrimea română în evul mediu, pentru ca mai apoi să se
înființeze trupele de infanterie (pedestre), care au conturat începuturile
infanteriei române moderne 9.
La începuturile sale, infanteria a fost compusă din regimente de linie și
batalioane de vânători. Corpul militarilor infanteriști s-a numit corpul
dorobanților, pe care domnitorul Cuza l-a numit „adevărata miliție a țării” 10.
Dr. Constantin Olteanu, Evoluția structurilor ostășești la români, Editura Militară, București,
1986, p. 57.
8
Ibidem, p. 58.
9 ***
Istoria Infanteriei Române, vol. I, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985, pp.
8-181.
10
Ibidem, pp. 297-302.
7
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După Războiul de Independență, infanteria română a înregistrat o
dezvoltare pe măsura importanței acestui gen de armă. Așa se face că, în anul
1900, armata română cuprindea, pe lângă alte structuri, 34 de regimente de
infanterie cu câte trei batalioane fiecare 11.
Planul de mobilizare din august 1916 prevedea mobilizarea a 23 divizii de
infanterie, alături de șase brigăzi mixte și una de grăniceri 12.
După încheierea ostilităților Primului Război Mondial și demobilizarea
armatei române, s-a simțit nevoia dezvoltării și modernizării tuturor armelor.
Au fost luați în calcul noi factori politici, economici, sociali, geografici și
demografici, care au determinat schimbarea structurii sistemului militar.
Suprafața și populația țării crescuseră simțitor, potențialul economic și militar al
țării sporise în mod considerabil. Toate acestea aveau să ducă infanteria într-o
nouă etapă de modernizare și perfecționare și, în același timp, să contribuie la
dezvoltarea sistemului național de apărare și mărirea efectivului armatei.
Dacă imediat după Primul Război Mondial (1920-1921), armata română
avea în compunerea sa, alături de alte structuri, 100 de regimente de infanterie,
dintre care 14 erau de vânători, 10 ani mai târziu infanteria era formată din: 7
corpuri de armată, cu 21 de divizii de infanterie, 72 regimente de infanterie
(vânători), alături de 6 grupuri de vânători de munte și 4 batalioane de infanterie
ușoară 13.
Mai spunem doar că s-a pus accentul pe instrucția militară, achiziționarea
de armament și muniții necesare tuturor categoriilor de arme, constituirea unor
subunități care să contribuie la ridicarea mobilității trupelor.
Revenind la subiectul nostru, Regimentul 27 Infanterie Bacău s-a înființat
la 1 aprilie 1880, cu denumirea Regimentul de Dorobanți Bacău nr. 27, în
vederea încorporării și instruirii militare a tinerilor din județul Bacău 14.
Comanda și cele două batalioane cu schimbul au fost instalate în garnizoana
Bacău și au avut ca eșalon superior comanda Diviziei 4 Infanterie 15.
La 15 aprilie 1889, unitatea a primit denumirea de Regimentul nr. 27 de
Dorobanți, iar al doilea batalion a fost dislocat la Târgu Ocna 16.
În anul 1891, în cadrul Ministerului de Război, s-a hotărât unirea
regimentelor de linie cu cele de dorobanți și schimbarea denumirii regimentelor
de dorobanți. Hotărârea a fost determinată de necesitatea de „a se stabili o mai
intensă legătură între tradițiunile regimentelor de dorobanți și ale districtelor lor
de recrutare, cât și pentru a perpetua în memoria trupelor amintirea faptelor
Ibidem, vol. II, p. 8.
Ibidem, pp. 71-72.
13
Ibidem, pp. 163 și 172.
14
Depozitul Central de Arhivă (în continuare Dp.C.A.), Nota istorică a Regimentului 27
Infanterie, f. 1.
15 ***
Istoria Infanteriei Române, vol. I, pp.12-13.
16
„Monitorul Oastei”, nr. 13 din 17 martie 1889, pp. 117 si 135.
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celor mai strălucite ale istoriei noastre, urmând ca pe viitor, pe lângă numerele
de ordine ale regimentelor de dorobanți, să se alipească și numele districtului de
recrutare” 17.
În urma desființării regimentelor de linie, la 1 iulie 1891, unitatea a
organizat la Bacău un batalion permanent, care a primit numărul unu 18.
Batalioanele cu schimbul ale unității au primit următoarele două numere,
păstrându-și reședințele avute.
La 13 iulie 1891, denumirea unității a devenit Regimentul Bacău nr. 27 19.
Primul batalion cu schimbul a fost transformat în al doilea batalion permanent
la data de 7 octombrie 1899 20. Batalionul al treilea a fost și el transformat
într-unul permanent, la data de 1 aprilie 1908 și adus la Bacău 21.
Începând cu această dată, istoricul unității este pe larg reflectat în
materialul documentar inclus în fondul propriu de arhivă.
Evidențiem doar câteva repere importante. La 23 mai 1932, denumirea s-a
schimbat în Regimentul nr. 27 de Dorobanți Bacău, iar la 14 aprilie 1943, ca
urmare a contopirii cu Regimentul 2 Infanterie Fortificații, în Regimentul 27
Infanterie 22.
Conform instrucțiunilor Marelui Stat Major din 16 iunie 1946,
Regimentul 27 Infanterie Bacău s-a desființat, din el înființându-se un batalion
al Regimentului 11 Infanterie, cu sediul la Fălticeni. Arhiva, drapelul și
gestiunile s-au predat Regimentului 11 Infanterie 23.
Pentru perioada anilor 1880-1904, în fondul arhivistic se regăsesc doar
două unități arhivistice: un jurnal de operații pentru perioada 1880-1891 și un
dosar cu diferite documente din anul 1904. Pentru anul 1905, fondul nu are
arhivă, ca și pentru anii 1907, 1909 și 1910, însă la compartimentul Colecții
arhivistice există registre istorice pentru perioada 1905-1946. Pe anul 1906, în
fond se regăsește un jurnal de operații, ce cuprinde perioada 1906-1915. Pe anii
1908, 1911 și 1912 sunt inventariate câte un dosar pentru fiecare an în parte, iar
pentru perioada 1913-1918 în fond se regăsesc aproximativ 50 de dosare și
registre.
Deși a existat o grijă permanentă din partea eșaloanelor superioare pentru
strângerea, clasarea, conservarea și securitatea arhivei, se poate observa că
fondul arhivistic deține puține dosare din primii ani de funcționare. Lipsa ei
poate fi cauzată de pierderea în timpul diferitelor evenimente sau desele
evacuări. Un alt exemplu îl constituie pierderea arhivei regimentului în anul
Dp.C.A., Nota istorică a Regimentului 27 Infanterie, f. 1.
„Monitorul Oastei”, nr. 28 din 13 iulie 1891, p. 917.
19
Dp.C.A., Nota istorică a Regimentului 27 Infanterie, f. 1.
20
„Monitorul Oastei”, nr. 47 din 18 octombrie 1899, pp. 823-824.
21
Ibidem, nr. 14 din 2 aprilie 1908, pp. 96-97.
22 ***
Ghidul arhivelor militare ..., p. 289.
23
Dp.C.A., Nota istorică a Regimentului 27 Infanterie, f. 3.
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1942 (există doar 60 de unități arhivistice – dosare și registre) la Cotul Donului,
când unitatea a fost încercuită de inamic și a pierdut întregul efectiv, materialele
și arhiva (capturată de sovietici) 24.
Numărul mic de unități arhivistice existente în fond, pentru primii ani de
la înființare, se poate explica și prin faptul că unele au fost distruse prin ardere,
conform legislației în vigoare din acea perioadă. Din procesele-verbale
întocmite pentru justificarea documentelor distruse, constatăm că au fost arse
documente referitoare la dislocări, schimbări de denumiri, modificări în ordinea
de bătaie, instrucțiuni, lucrări de mobilizare, numiri sau eliberări din funcții 25.
Fondul este alcătuit din unități arhivistice bine întreținute, deși au fost
extrem de mult manipulate. Majoritatea dosarelor își păstrează copertele
originale, iar acolo unde acestea au fost dezmembrate, au fost recondiționate.
Multe dintre ele au fost eronat numerotate, fiind renumerotate. Nu sunt opisate
decât foarte puține și nici nu dețin foaie de titlu și de certificare, de aceea, ori de
câte ori este manipulat vreun dosar sau registru, acesta este renumerotat,
certificat, opisat, punându-i-se foaie de titlu și fișă de cercetare, conform noilor
ordine în vigoare. De asemenea, conform legislației actuale, orice unitate
arhivistică accesată este și declasificată și expertizată de comisii de specialitate,
ai căror membri au fost numiți prin ordin de zi pe unitate.
Arhiva Regimentului 27 Infanterie Bacău a fost ordonată pe sistemul
cronologic-structural, inventariată în intervalul martie – aprilie 1979 și
selecționată în octombrie – noiembrie 1979, cu personalul specializat al
Depozitului Central de Arhivă. Pe parcursul prelucrării arhivistice s-a stabilit că
fondul deține documente foarte valoroase din punct de vedere istoric,
documentar și practic, ceea ce a făcut ca să fie propuse spre eliminare din fond
puține unități arhivistice 26.
Fondul conține tipologia documentelor și problematicile acestora comune
regimentelor de infanterie: dosare, registre istorice, registre de evidență a
documentelor (de intrare și de ieșire), jurnale de operații.
Ca unicitate a problematicii unității, nominalizăm: executarea unor lucrări
defensive la granița cu Austro-Ungaria (1915-1916), apărarea pozițiilor de pe
Valea Trotușului (1916), organizarea și apărarea frontierei de pe malul
Nistrului, în sectorul Soproca-Poiana (1921-1923), evidența ofițerilor morți pe
front în războaiele din 1877-1878, 1913 și 1916-1921 27, evidența părților
sedentare evacuate din Transilvania, Basarabia și Bucovina în anul 1940 și a
noilor lor dislocări 28, acțiuni desfășurate pe frontul antisovietic pe direcția
Liteni-Odesa (1941), apărarea sectorului Hălăucești din Basarabia în martieIbidem, f. 1.
Ibidem, f. 2.
26
Ibidem, f. 3.
27
Idem, fond Regimentul 27 Infanterie, d. 5A, f. 232.
28
Ibidem, d. 378/1940.
24
25
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august 1944, aportul regimentului la luptele de eliberare a teritoriului național,
tabel cu evidența cercurilor teritoriale unde s-a depozitat arhiva unităților
desființate 29.
În urma prelucrării materialului arhivistic s-a stabilit că fondul conținea
arhivă pe anii: 1880 – 1 u.a. 30, 1904 – 1 u.a., 1906 – 1 u.a., 1908 – 1 u.a., 1911
– 1 u.a., 1912 – 1 u.a., 1913 – 3 u.a., 1914 – 2 u.a., 1915 – 2 u.a., 1916 – 20
u.a., 1917 – 10 u.a., 1918 – 12 u.a., 1919 – 3 u.a., 1920 – 8 u.a., 1921 – 7
u.a., 1922 – 8 u.a., 1923 – 24 u.a., 1924 – 18 u.a., 1925 – 23 u.a., 1926 – 22
u.a., 1927 – 22 u.a., 1928 – 30 u.a., 1929 – 40 u.a., 1930 – 32 u.a., 1931 – 27
u.a., 1932 – 22 u.a., 1933 – 28 u.a., 1934 – 20 u.a., 1935 – 32 u.a., 1936 –
13 u.a., 1937 – 23 u.a., 1938 – 33 u.a., 1939 – 70 u.a., 1940 – 68 u.a., 1941 –
135 u.a., 1942 – 109 u.a., 1943 – 280 u.a., 1944 – 247 u.a., 1945 – 181 u.a.
și 1946 – 80 u.a., însumând un număr de 2192 u.a.
Numărul crescut al dosarelor din ultimii ani de funcționare ai
Regimentului 27 Infanterie îl punem pe seama importanței căpătată de
documentele militare pe parcursul anilor, precum și a evenimentelor petrecute.
Din totalul de 2192 de unități arhivistice pe care le conținea fondul, în
urma selecționării acestora au rămas 1392 de unități arhivistice (dosare,
registre, jurnale de operații, state nominale, copii foi matricole cu valoare
practică ș.a.), fiind eliminate 800 unități arhivistice 31.
La dosarul fondului există inventarul de predare a arhivei la Depozitul
Regional de arhivă Bârlad, pentru perioada 1882-1946.
Prin unificarea depozitelor regionale de arhivă în anul 1960, arhiva
regimentului a fost predată și păstrată la Depozitul de arhivă al Ministerului
Apărării Naționale din Râmnicu-Sărat, iar la sfârșitul anului 1973 și începutul
anului 1974, prin dislocarea depozitului de la Râmnicu-Sărat la Pitești, a fost
predată, păstrată și conservată la Depozitul Central de Arhivă din Pitești.
Cea mai mare parte a documentelor clasate în acest fond de arhivă rămân
mărturie asupra jertfei ostașului român în cele două războaie mondiale,
evidențiind acțiunile operative sau defensive, ilustrând organizarea și
funcționarea unității, de la înființare până la desființarea ei.
Incluse într-un volum – inventarul arhivistic – ce constituie instrumentul
de evidență a acestora, documentele sunt pe cât de interesante (registre, jurnale
de operații), pe atât de necesare (state nominale de plată, copii foi matricole cu
valoare practică).

Ibidem, d. 834/1944.
u.a. – unitate arhivistică.
31
Dp.C.A., Nota istorică a Regimentului 27 Infanterie, f. 3.
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1903. Cazarma Regimentului 27 Infanterie Bacău

1919. Ofițerii Reg. 27 Infanterie în fața Parlamentului de la Budapesta
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Despre arhivele neconvenționale
Constantin CHERAMIDOGLU
About Non-Traditional Archives
Abstract
In today's world, more and more documents appear that have only a limited
practical importance in time. They do not reach public archives or libraries. But
because they are part of our daily lives, they deserve our attention. We further analyse
some examples of such non-traditional documents, as well as the opinions of some
archivists from other countries, about this phenomenon.
Keywords: non-traditional documents, collections, ephemera.

Oare arhivele actuale acoperă toate sferele existenței umane? Oare cei ce
vor veni după noi vor putea înțelege societatea noastră actuală, existența noastră
cotidiană prin intermediul documentelor atent selecționate pe care le păstrăm în
depozitele de arhivă? Nu cumva educația noastră etică și profesională ne
impune ce să alegem spre a conserva din noianul de documente, publicații ce ne
ocupă birourile și ne „poluează” gândurile de zi cu zi?
Arhivistica de azi este pusă în fața unor provocări cauzate de evoluția
rapidă a societății, de imposibilitatea elaborării unor prognoze pe termen lung
asupra modalităților de exprimare umane, asupra structurii economice și sociale
a noilor entități regionale și statale. Pe de altă parte, domeniile de activitate
umană se multiplică, iar multe dintre ele sunt în afara cadrelor instituționale,
ceea ce le face mai greu de controlat, de analizat și cu atât mai dificilă este
eventuala preluare spre păstrare în arhive a documentelor, sub diferite forme,
create în acest context. Apar din ce în ce mai multe documente ce nu se
încadrează în categoriile obișnuite, cu o valoare practică imediată, dar aparent
lipsite de relevanță pentru viitor. Ele ne sunt de folos acum și pot fi eliminate
ușor mâine, pentru că apar altele care le suplinesc. Sunt documente
neconvenționale care fac parte din viața noastră cotidiană și din acest motiv însă
merită atenția arhiviștilor. Fără a încerca o teoretizare a acestui fenomen,
prezentăm în continuare câteva exemple de acest gen de arhive, așa cum apar
ele în lumea largă, dar și a concepțiilor exprimate față de modul de abordare a
acestor categorii de arhive neconvenționale.
Arhivele electorale, așa cum le cunoaștem noi azi, cuprind listele
electorale, buletinele de vot, situațiile finale, actele birourilor electorale sau
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comisiei centrale etc. Dar excludem acele documente care dau viață
fenomenului politic, anume cele legate de propaganda electorală. Când vorbim
despre cum se desfășurau alegerile acum un secol, ne bazăm doar pe acele
documente amintite mai sus, dar nu știm mai nimic despre afișele electorale,
sau alte forme de propagandă acum atât de diversificate. Un afiș electoral are o
viață scurtă și de obicei este distrus după încheierea campaniei, dacă nu cumva
înainte... Profesoara și arhivista Susan Tschabrun se referea la acest subiect
într-un articol publicat în anul 2003, atenționând asupra valorii informaționale a
posterelor electorale, dar și a dificultăților legate de colectarea și gestionarea
lor. După cum scria ea, „puține instituții au găsit resursele necesare pentru a
aborda provocările ridicate de dimensiunile, fragilitatea acestor postere, dar și
de canalele de publicare și distribuție netradiționale”. În același timp însă, chiar
acele biblioteci americane, care au colectat astfel de documente
neconvenționale, nu le pun la dispoziția cercetătorilor, pentru că nu le-au
ordonat, catalogat, din lipsa unor metodologii specifice 1.
Caracteristica acestui gen de documente este că ele nu sunt create pentru a
fi păstrate permanent, ele urmând să devină nefolositoare după transmiterea
mesajului, remarca autoarea citată. Totodată, aceste gen de documente combină
textul cu imaginea, ceea ce le sporește impactul social, dar în același timp face
dificilă încadrarea lor în normele clasice privind artefactele istorice. Dar să
trecem la alte genuri de asemenea documente neconvenționale.
Arhivele Naționale din S.U.A. au preluat pe site-ul lor un articol, apărut
în anul 2016 în revista americană „Prologue”, referitor la rețetele culinare
păstrate în familie. Apreciind că rețetele accesibile acum pe internet nu au
valoarea celor folosite zeci de ani în familie și transmise din generație în
generație, autoarea articolului Mary Lynn Ritzenthaler, retrasă din funcția de
șef al laboratorului de conservare al Arhivelor Naționale din S.U.A., oferea
publicului câteva sfaturi privind buna conservare a rețetelor scrise pe foi de
hârtie, în vederea asigurării integrității acelor documente. Tot acolo ea mai
atrăgea atenția asupra obiceiului universal valabil, al tăieturilor din ziare,
sugerând scanarea acelor mici colecții de rețete publicate în ziarele sau
calendarele epocii 2.
În Franța, profesorul universitar Philippe Lejeune, specializat în scrierile
autobiografice, a pus în anul 1992 bazele unei asociații denumite
„L’Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique”, al
Susan Tschabrun, Off the Wall and into a Drawer: Managing a Research Collection of
Political Posters, în „The American Archivist”, vol. 66/2003, p. 304.
2
Articolul a fost publicat în „Prologue”, vol. 48, nr. 3 din 2016 şi a fost accesat la 19.07.2021
pe https://www.archives.gov/publications/prologue/2016/fall/family-archives-recipes .
1
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cărei scop principal este de a colecta scrierile autobiografice, jurnalele intime,
dar și corespondența particulară, pentru a salva aceste genuri de documente de
la distrugere. Pornind de la ideea că mulți dintre autorii obișnuiți de jurnale și
autobiografii, simt nevoia de a le face cunoscute, sau mai exact de a le fi
apreciate scrierile lor, profesorul francez a considerat că instituțiile statului nu
sunt suficiente pentru a acoperi această cerință a societății, dar o asociație
particulară poate găsi mijloacele și personalul cerut de această activitate. Pe de
altă parte, se avea în vedere că în viața cotidiană, în multe cazuri, după decesul
unui membru al familiei, cei apropiați au tendința de a distruge scrierile sale
intime, corespondența particulară, spre a conserva o imagine sobră a celui
dispărut și a nu afecta cumva pe alții. Inspirat de un exemplu italian, Philippe
Lejeune a propus autorilor de asemenea texte un schimb: text contra lectură.
Astfel, s-a găsit un local de depozitare în comuna Ambérieu-en-Bugey, unde se
primesc anual circa 150 de donații de astfel de documente; dintre acestea trei
sferturi sunt autobiografii, 20% jurnale, iar restul corespondență.
Asociația avea circa 700 de membri din care 150 erau activi, iar un
colectiv format din 30 de persoane are sarcina de a lectura textele primite și a le
indexa în vederea publicării într-un catalog. Scopul avut în vedere este de a
prezenta potențialilor cititori și cercetători date despre natura textelor
respective, tematica lor (unele se referă la războaiele mondiale, altele însă la
subiecte particulare, sentimente etc.). Această „recenzie” este trimisă autorului
textului, înaintea publicării, spre a obține acceptul său. Din cele peste 3000 de
astfel de donații primite, doar 75 au un regim de acces condiționat, celelalte
sunt puse la dispoziția celor interesați, din orice domeniu. Se are astfel în vedere
recunoașterea valorii scrierilor oamenilor obișnuiți, ceea ce aduce un plus
informațional pentru cercetătorii din viitor 3.
Despre valoarea documentară a jurnalelor s-a scris mult și nu mai este
cazul să insistăm. Menționăm, însă, că dacă atunci când este vorba de jurnalele
unor oameni politici însemnați, sau ale unor savanți, scriitori, muzicieni etc.,
lucrurile sunt clare și orice bibliotecă sau arhivă își dorește să le achiziționeze,
cu totul altfel stau lucrurile cu cele ale oamenilor mai puțin cunoscuți. Ele pot
constitui însă o bună sursă informațională pentru cercetătorii din sociologie,
antropologie și chiar pentru istoria locală, iar contextul în care apar aceste
jurnale este de multe ori definitoriu pentru valoarea lor ulterioară (vezi cazul
jurnalului scris de Anne Frank). Problema se pune însă în privința spațiului în
care aceste jurnale pot fi păstrate și mai ales cum pot fi ele selecționate în

Publicat de ALMA ( archives, livres, manuscrits), https://alma.hypotheses.org/869, accesat la
18.07.2021.
3
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vederea conservării, iar aici fundațiile, asociațiile pot avea un rol însemnat, dar
și comunitățile locale, ce pot asigura sprijinul logistic.
O altă organizație implicată în colectarea arhivelor neconvenționale este
„Open Society Archives” ce, în colaborare cu departamentul de Istorie al
Universității Central Europene desfășoară activități de cercetare și susține
cursuri pentru studenții interesați de aceste aspecte. Iată cum este ea prezentată
publicului: „OSA colectează, păstrează și face accesibile documentele
referitoare la istoria recentă și la drepturile omului. De asemenea,
experimentează noi modalități de contextualizare a surselor primare, dezvoltând
instrumente inovatoare pentru explorarea, reprezentarea ori punerea colecțiilor
tradiționale de arhivă într-un mediu digital. Politica sa de achiziție este din ce în
ce mai pro activă și incluzivă și caută în mod activ material netradițional,
material marginalizat anterior pe baza conținutului, originii sociale sau formei
sale” 4.
Interesant este și cazul, prezentat de revista „The Atlantic”, al istoricului
arhivist Jason Scott, care s-a implicat pentru salvarea unor manuale tehnice
ieșite din uz. Aflând că un mic magazin din Maryland, ce vindea manuale
tehnice pentru diverse mașini, intrase în faliment și urma să se dispenseze de un
imens volum de instrucțiuni de folosire și manuale tehnice diverse, Scott a
simțit că trebuie să acționeze rapid pentru a recupera cât mai mult din acest
fond documentar, atât de important pentru istoria tehnicii. Apelând la public, el
a reușit să reunească 70 de voluntari, precum și o parte din fondurile necesare
pentru lăzile în care s-au așezat manualele, pentru transportul lor către diverse
centre de depozitare. Costul total al operațiunii a fost de 9000$, iar cea mai
mare parte s-au acoperit prin donații. S-a procedat la selectarea manualelor,
reținându-se câte un exemplar, astfel încât s-au umplut 1600 de cutii cu circa
50-75000 de manuale. Ulterior s-a ocupat de distribuirea lor către diverse
instituții de arhivă sau biblioteci, precum și de scanarea unora dintre ele, pentru
un acces mai facil. După cum declara el ziaristului, „sunt multe de făcut, dar
când istoria este în joc, asta trebuie făcut” 5. Cunoaștem și noi faptul că din
bibliotecile noastre publice s-au eliminat manualele tehnice considerate
depășite, ca și revistele de specialitate, iar manualele de folosire pentru diverse
aparate și utilaje nu au ajuns niciodată acolo. Necesitatea unei arhive tehnice
însă, care să păstreze aceste gen de publicații, este foarte clară.
Cine a răsfoit presa veche românească, știe că ziarele publicau programul
postului național de radio, iar anterior date despre emisiunile muzicale mai
Accesibil la: https://history.ceu.edu/TheOpenSocietyArchives, accesat la 19.07.2021.
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/09/introducing-the-archive-corps/403135/,
accesat la 19.07.2021.
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deosebite ale posturilor din capitalele europene ce puteau fi recepționate și în
România acelor vremuri. Dar ne mai aducem aminte de publicația tipărită
special în acest scop înainte de anul 1989? Ea cuprindea toate emisiunile
posturilor de radio de la noi pentru o săptămână și se tipărea într-un tiraj foarte
mare. Desigur nicio bibliotecă județeană nu păstrează colecția acestei publicații,
considerată ca având valoare efemeră, dar oare nu este interesant de aflat care
era structura emisiunilor unui post național în anii ’50, ’60 sau ’70 ai secolului
trecut, ce pondere aveau emisiunile informative, cele culturale, cum, a evoluat
aceasta în timp, sau care era programul pentru ziua de duminică (singura liberă
pe atunci)... Orice studiu serios privind viața cotidiană de la noi, trebuie să țină
cont și de rolul pe care emisiunile de radio și mai târziu cele de televiziune l-au
avut în orice cămin din România.
Cine merge astăzi cu trenul își caută informațiile necesare on-line, dar
acum mai mulți ani singurul mijloc de informare era publicația Mersul
trenurilor, editată în fiecare an de Căile Ferate Române. Astăzi, cu greu se mai
găsesc asemenea exemplare pe site-urile de vânzare a cărților vechi. Pentru cine
va consulta în viitor această lucrare ea oferă informații interesante despre
rețeaua de cale ferată existentă în România la un moment dat, numărul de
trenuri ce circulau pe anumite trasee, timpul de oprire în gări, legăturile
existente între diversele localități, frecvența trenurilor, categoria lor de confort
și viteză etc. Publicația mai oferă date despre modul de procurare a biletelor
anticipat, despre facilitățile oferite grupurilor organizate de călători, sau despre
călătoriile în circuit, pe care unii dintre noi și le amintesc și azi. După apariția
metroului în București, aceeași publicație prezenta și harta liniilor de metrou;
tot acolo se aflau date despre trenurile internaționale și legăturile lor cu cele
interne. Firește că această publicație nu se găsește în bibliotecile publice...
Aceeași situație era și în cazul transportului public de persoane pe
drumurile țării. Direcțiile regionale de transporturi auto publicau anual Mersul
autobuzelor, de care puțini își mai pot aduce aminte astăzi. Iată de exemplu, cel
pentru regionala Constanța, din anul 1969, cuprindea „orarul curselor,
indicatorul alfabetic al localităților deservite, extras din tariful de călători,
bagaje și mesagerii etc.” Dar nu numai atât: probabil e greu de crezut, dar
cuprindea și traseul internațional pe ruta Timișoara – Vrsac – Belgrad, care era
efectuat zilnic de autobuze tip turist, special amenajate. Ca și în cazul lucrării
pentru trenuri însă, un cercetător atent va descoperi alte informații în aceste
instrumente de uz practic. Gândiți-vă la trenurile numite în public „de
navetiști”, cele ce aduceau zilnic forța de muncă la uzinele din marile orașe, la
cursele de autobuze ce duceau elevii la școlile din comuna apropiată;
dezvoltarea unei localități a depins în bună măsură de accesul la căile de
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comunicații și analiza lor trebuie făcută în contextul epocii, precum evoluția ei
ulterioară poate fi explicată prin analize similare.
Pentru uzul general, se publicau și cărțile de telefoane, în fiecare județ,
sub titlul Lista abonaților la serviciul telefonic din municipiul și județul..... Nu
apăreau însă în fiecare an, ci doar periodic, când situația o impunea. Dincolo de
importanța lor practică, azi dispărută, acele publicații ofereau și alte date ce pot
fi de folos cercetătorilor de azi și mai ales de mâine. În primul rând aflăm cum
funcționa sistemul de telefonie publică din România în acel an, cum se taxa
acest serviciu, cum funcționau posturile publice de telefoane cu monede, cele
interurbane automate, tariful practicat, convorbirile cu taxă inversă, cele la
înțelegere etc., lucruri greu de înțeles astăzi pentru cei ce nu le-au trăit. Era apoi
serviciul de telex (un precursor al fax-ului am putea zice), cel al telegramelor
atât de uzitat în epocă, dar se găsesc și informații despre alte servicii poștale.
Telefoanele, așa-numite de utilitate publică, erau trecute separat, ceea ce oferă
cititorilor de azi listele agențiilor CEC (singura bancă accesibilă publicului
atunci), ale cinematografelor, farmaciilor, hotelurilor, dispensarelor medicale,
spitalelor, muzeelor, teatrelor și chiar ale stațiilor de carburanți auto. Firește că
nu numărul de telefon este astăzi important în cazul fiecăruia, ci adresa, ceea ce
în cazul celor interesați de istoria urbană este foarte important. Toate
întreprinderile economice din județ se regăsesc aici, toate organizațiile,
instituțiile publice, școlile, magazinele mari, ceea ce ne oferă o imagine la zi a
localităților respective, greu de reconstituit altfel. Firește, cea mai mare parte a
lucrării, care în cazul celei pentru județul Constanta din anul 1977 însuma 372
de pagini, este constituită de lista abonaților particulari, ceea ce este iarăși de
mare folos pentru a identifica locuința unei anumite persoane la un moment dat.
Se pot face analize comparative pe localități, cartiere din orașe, spre a se vedea
gradul de urbanizare, densitatea, specificul zonei respective etc. Toate acestea
pe baza și a altor surse, firește, dar importanța documentară a acestei publicații
este indiscutabilă și acest gen de lucrări trebuie să fie salvate.
Dar să nu uităm ghidurile turistice, pliantele distribuite gratuit de agențiile
de turism sau de hotelurile mari, destinate turiștilor români dar și în limbi
străine pentru cei străini. Cine caută astăzi un asemenea ghid pentru litoralul
românesc, din anii interbelici, îl va găsi cu greu, în schimb nimeni nu le adună
pe cele ce se mai găsesc încă, din anii ’60-’70 ai secolului trecut. Importanța lor
informațională nu mai trebuie explicată, credem.
Fără a încerca întocmirea unei liste de astfel de documente efemere, dar
cu importanță istorică sau documentară ulterioară mare, mai amintim de:
felicitări, invitațiile la evenimente publice sau private, scrisorile trimise de
instituții către cetățeni, meniurile de la restaurante, pliantele comerciale ale
marilor magazine etc.
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Specificul acestor categorii de documente este, spuneam, scurta lor
valabilitate în timp, sunt documente ocazionale, nu fac parte din categoriile de
acte sau artefacte de care emitentul lor sau cel ce le folosește, uzează în mod
curent. Poate de aceea în terminologia de specialitate din lumea anglofonă sunt
denumite „ephemera”, ceea ce ne trimite la „efemeride” de la noi, căruia însă
limba română i-a dat alte înțelesuri (legate de lumea insectelor sau de
astronomie); doar grecii folosesc cuvântul pentru ziare (ziar = efimerida).
Astfel, ele nu sunt destinate spre a ajunge după scurta lor viața, în arhive sau în
biblioteci, ci doar la coșul de gunoi. Lumea modernă însă a dezvoltat breasla
colecționarilor, ce adună acum asemenea documente sau artefacte, care, datorită
rarității lor ajung, uneori la prețuri foarte mari. Se colecționează practic orice:
bilete de tren, de metrou, de avion, bilete de spectacole, cărți de vizită, etichete
de bere, afișe de spectacole muzicale sau sportive, invitații de nuntă, insigne,
agende etc. Multe dintre aceste categorii de materiale efemere se regăsesc însă
și în fondurile de arhivă păstrate de instituțiile specializate, dacă nu au fost
supuse selecționării în interiorul dosarului, ce se practica mai ales în vederea
pregătirii fondului pentru microfilmare. Amintim aici etichetele diverselor
produse ale industriei românești din perioada interbelică, ce se găsesc uneori în
dosarele camerelor de comerț și care sunt folosite cu succes în organizarea
expozițiilor ce privesc viața economică a perioadei. De asemenea, manifestele
electorale, buletinele de vot, afișele cu teme politice întregesc documentația
pentru studiile ce vizează viața politică a vremii.
Creșterea posibilităților tehnice de producere a acestor materiale efemere
prin apariția calculatoarelor și imprimantelor personale, a copiatoarelor a dus la
o explozie de asemenea materiale, fenomen pentru care bibliotecarii și arhiviștii
nu erau pregătiți. În mod normal, conform cadrului legal existent, aceste
categorii de materiale nu ajung însă în arhive sau biblioteci, așa cum spuneam,
datorită caracterului lor efemer, sau cum am spune noi arhiviștii, valorii
documentare reduse pe care o posedă. Dar și lumea cercetătorilor s-a schimbat,
interesul pentru diversele forme ale existenței umane a crescut, după cum și
numărul celor „curioși” a sporit, odată ce accesul la informație a fost facilitat.
Astfel, unii văd în fiecare asemenea document „o capsulă a timpului”, o piesă
dintr-un puzzle ce întregește imaginea asupra unei epoci, sau a unei
personalități a timpului respectiv. Așa se face ca în fondurile personale ale unor
mari personalități și-au găsit locul și cărți de vizită ale altor personaje ale
epocii, biletele de tren cu care au călătorit în anumite destinații, sau invitațiile la
evenimente private, ba chiar facturile plătite la utilități. Toate contribuie la
imaginea epocii în care acel om a trăit și a lucrat, toate ne fac să îl înțelegem
mai bine ca ființă umană, nu doar ca specialist într-un anume domeniu.
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În acest context, lipsa unei metodologii de analiză a acestor materiale
efemere a provocat mai mulți arhiviști să caute răspunsuri la întrebările legate
de tratarea lor, descrierea, catalogarea și punerea lor la dispoziția publicului.
Poate primul articol interesant pe aceasta temă, aparține lui Michael Organ și a
fost publicat în anul 1987 în revista societății arhiviștilor australieni. Autorul
pornește de la definirea termenul de „ephemera”, trecând în revistă variantele
existente, inclusiv cea din Dicționarul de termeni arhivistici de la ICA, conform
căreia acestea sunt: „materiale, de obicei documente tipărite, create pentru un
scop specific, limitat și în general, concepute pentru a fi aruncate după
utilizare” 6. Mai nuanțată i se pare însă definiția lui Chris Makepeace, anume:
„efemera este numele colectiv dat materialului care poartă un mesaj verbal sau
ilustrativ și este produs fie prin tipărire, fie prin procese ilustrative, dar nu în
format standard de carte, broșură sau periodic”. Trecând de faza în care
arhiviștii au ignorat aceste categorii de documente, autorul se referă apoi la
ideile exprimate de Linda Henry, care considera că politica de achiziții a
arhivelor trebuie să ducă la colectarea de eșantioane ilustrative pentru întreaga
societate. Într-un articol publicat în anul 1980, arhivista americană aprecia că
depozitele de arhivă au goluri mari în documentarea societății în întregul ei, în
acoperirea tuturor formelor de manifestare culturală și ar trebui să facă eforturi
în acest sens, aplicând astfel o politică activă, orientată spre acele segmente
ignorate până acum 7. Revenind, Michael Organ considera că efortul cerut de
descrierea, catalogarea acestor materiale efemere este însă prea mare în cazul
unor colecții mari și ar fi nevoie de noi metode aplicabile în aceste cazuri.
Exemplifica apoi cu metodele încercate pentru catalogarea, indexarea fondurilor
de la Universitatea din New South Wales, care, pe lângă arhivele tradiționale,
adunase și o mare cantitate de „materiale efemere”, mare parte creație a
diverselor organizații studențești, la rândul lor având o existență efemeră.
Pentru că efortul cerut de catalogarea lor era prea mare, s-a optat pentru
indexarea pe baza unor cuvinte cheie, iar activitatea a durat patru săptămâni,
operațiune la care s-a folosit și un calculator personal IBM. Autorul citat
considera, în final, că activitatea fusese încununată de succes, având acum o
mai bună înțelegere a structurii universității și un control intelectual asupra
valorii efemerelor și publicațiilor din colecțiile acelei instituții 8.

http://www.ciscra.org/mat/mat/term/174, accesat la 19.07.2021.
Linda J. Henry, Collecting Policies of Special-Subject Repositories, în „The American
archivist”, vo. 43, nr. 1/1980, p. 63.
8
Michael Organ, Ephemera in Archives: What to do?, în „Archives & Manuscripts”, nr. 15(2),
pp. 105-118, accesibil la: https://publications.archivists.org.au/index.php/asa/article/view/
7905/7899, accesat la 20.07.2021.
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În anul 1992, Societatea Arhiviștilor Americani a organizat o conferință la
Montreal, în cadrul căreia s-a abordat tema „Efemerelor în arhive”. Cu acest
prilej, arhivistul canadian Jim Burant a susținut o comunicare privind achiziția,
descrierea și punerea în cercetare a acestei categorii de documente, ce a suscitat
multe discuții. Ceva mai târziu, în anul 1995 el revine cu un articol pe această
temă, pe care îl vom prezenta în continuare. Autorul expune situația la zi a
activității colecționarilor de diverse astfel de documente și artefacte, revistele pe
care asociațiile acestora le publică, reținând și ideile exprimate de colecționari
asupra activității lor. Astfel, într-un articol din „Globe & Mail”, Maurice
Rickards nota: „nu colecționăm doar de dragul de a o face. Colecționăm pentru
că efemerele aruncă o lumină strălucitoare asupra unor părți din istoria socială
ce adesea sunt neglijate”. Apreciind că apariția acestor materiale efemere și a
colecționarilor din domeniu reprezintă o „provocare intelectuală”, Jim Burant
notează: „ca arhiviști, trebuie să fim mereu atenți la schimbările orientărilor din
cercetare și la comunitățile colecționarilor”, chiar dacă cei mai mulți dintre noi
considerăm că aceste colecții și materiale efemere nu merită atenția noastră.
Trece apoi în revistă definiția termenului de efemere, așa cum am mai văzut,
precum și a concepțiilor din rândul arhiviștilor, care privesc această categorie
de documente cu reticență, mai ales datorită dificultăților privind evaluarea,
localizarea, descrierea și punerea lor în cercetare. Dacă însă se trece peste
efemeritatea acestor documente și se are în vedere puterea lor de captare a
atenției publicului, de motivare a oamenilor, ca în cazul reclamelor comerciale
dar și a afișelor politice, crede autorul că nu putem ignora aceste documente.
Dacă în mod normal nu există o politică de achiziții țintită pe acest gen de
documente, ele fiind preluate odată cu fondul din care fac parte, manualul
pentru Micile Arhive din Canada are o concepție activă în această direcție,
susținând crearea unor fonduri separate din aceste categorii de documente
efemere. Iar autorul citat amintește de exemplul arhiviștilor australieni, care
mergeau în fața parlamentului pentru a aduna mesajele purtate de protestatari.
Bibliotecile par mai deschise acestui gen de abordare, pe când instituțiile
arhivelor preferă să rețină doar acele documente neconvenționale preluate odată
cu fondurile importante de arhivă. De multe ori însă, arhiviștii canadieni au
extras acele documente din fondurile respective și le-au trimis în alte locații,
unde au alcătuit colecții separate, fără ca cercetătorul să mai poată afla ușor
proveniența inițială a acelui document. Ca urmare, autorul afirmă necesitatea
unei strategii de achiziție și a unor criterii de evaluare valabile pentru toate
genurile de documente, inclusiv cele neconvenționale, dar și o înțelegere la
nivel regional și național cu alte instituții implicate, asupra a ceea ce merită și
urmează să fie achiziționat. Pe de altă parte, în actualele condiții financiare,
Burant crede că arhivele ar putea chiar să obțină unele sume financiare în urma
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deciziei de a selecționa parte din aceste categorii de documente ce ar fi urmat să
fie distruse, dar pe care colecționarii le-ar putea achiziționa la prețuri bune.
Ajungând la momentul eventualei preluări a unei astfel de colecții într-un
depozit de arhivă, autorul afirma că decizia trebuie luată după prealabile
cercetări, iar ca principiu materialul non-contextual nu ar trebui acceptat, ca și
cel lipsit de valoare documentar-istorică pe termen lung. Pe de altă parte, ar
trebui căutate acele documente efemere ce derivă din activitatea instituției,
pentru că o bună cunoaștere a istoricului acelui creator presupune nu doar
consultarea documentelor de bază rezultate din activitatea sa, ci și a celor
considerate la prima vedere nesemnificative, dar care întregesc imaginea de
ansamblu. Se impune deci un nou mod de a privi aceste documente, dar printr-o
abordare coordonată cu a celorlalte instituții ce pot prelua asemenea documente.
Iar concluzia sa este: „trebuie să învățăm să fim conștienți că există un public
care apreciază efemerele – uneori din motive diferite de cele pe care le-am
putea avea ca arhiviști – pentru a ne asigura relevanța continuă în percepția
publică asupra trecutului” 9.
După cum se vede, lumea arhiviștilor este preocupată de aceste categorii
de documente ce în mod obișnuit nu fac obiectul politicilor de achiziții ale
instituțiilor de arhive tradiționale, dar care fac parte din existența noastră
cotidiană. Iar în măsura în care arhivele vor să fie cu adevărat „o oglindă a
societății”, aceste documente neconvenționale trebuie să fie tratate cu atenție,
evaluate și, în cele din urmă, reprezentate în depozitele de arhivă.

Jim Burant, Ephemera, Archives, and Another View of History, în „Archivaria”, nr. 40/1995,
pp. 192-196.
9
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Accesul la documente. Studiu de caz: Norvegia
Cristina TANASĂ
Access to documents. Case study: Norway
Summary
The social mission of the National Archives of Norway is to contribute to the
efficient management of documentation and to secure, preserve and make available a
broad and versatile selection of society's archives. The National Archives of Norway
consists of the National Archives and eight state archives across the country, in
addition to the Sami Archive and the Norwegian Health Archive. Apart from the
Norwegian Health Archives, all state archives have a reading room open to all, where
applicants can search archival sources in person. In conclusion, the National Archives
of Norway have rules that are largely common in the practice of the National Archives
of Romania and their experience in digitizing the archive can be an inspiring practice.
Keywords: Norway, archives, management documents, acces documents,
digitizing, researchers, reading room, rules, practice.

Misiunea socială a Arhivelor Naționale ale Norvegiei este de a contribui
la gestionarea eficientă a documentației și de a asigura, păstra și pune la
dispoziție o selecție largă și versatilă a arhivelor societății. Fiind cea mai înaltă
autoritate de arhivare, Arhivele Naționale sunt responsabile pentru standardele
și orientările profesionale și supravegherea lucrărilor de arhivare publică.
Arhivele Naționale au atribuții de a implementa politica națională generală în
domeniul arhivelor și de a contribui la dezvoltarea și consolidarea sectorului
arhivelor. Ca instituție de conservare, Arhivele Naționale sunt responsabile
pentru stocarea pe termen lung, punerea la dispoziție și diseminarea arhivelor
de stat și a arhivelor private prioritare. Principale atribuții ale Arhivelor
Naționale sunt de a avea grijă de materialul arhivistic al agențiilor
guvernamentale, de a pune materialul la dispoziție pentru utilizare, de a
supraveghea activitatea arhivistică din state, comitate și municipalități și de a
ajuta la păstrarea arhivelor private 1.
Serviciul Arhivelor Naționale ale Norvegiei este o autoritate
guvernamentală independentă subordonată Ministerului Culturii și cuprinde
Arhivele Naționale, opt arhive regionale de stat (statsarkivene): Arhivele
https://www.arkivverket.no/en- about-us; și https://en.wikipedia.org/wiki/National_Archival_
Services_of_Norway: The National Archival Services of Norway. Archived from the
original on 9 February 2010.
1
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Regionale din Olso (National Archives and Regional State Archives of Oslo),
Arhivele Regionale din Bergen (Regional State Archives of Bergen), Arhivele
Regionale din Trondheim (Trondheim Regional State Archives of Trondheim),
Arhivele Regionale din Stavanger (Regional State Archives of Stavanger),
Arhivele Regionale din Kristiansand (Regional State Archives of Kristiansand),
Arhivele Regionale din Konigsberg (Regional State Archives of Konigsberg),
Arhivele Regionale din Hamar (Regional State Archives of Hamar), Arhivele
Regionale din Tromsø (Regional State Archives of Tromsø), Arhivele Sámi
(Sami Archives) și Arhivele Norvegiene ale Sănătății (Norwegian Health
Archives).
Arhivele Regionale de Stat (Statsarkivene) păstrează documente de la
ramurile regionale și locale ale administrației de stat din districtele lor. În
Norvegia, există opt arhive regionale de stat, situate în: Oslo, Hamar,
Konigsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim și Tromsø. Arhivele
Sámi păstrează documentația pentru societatea Sámi 2. Atât Arhivele Naționale,
cât și Arhivele Regionale de Stat păstrează arhivele private ale companiilor,
organizațiilor, partidelor politice și ale persoanelor private.
Documentele oficiale din arhive reflectă sarcinile guvernului și ale
instituțiilor oficiale de-a lungul timpului. Acestea conțin cereri și decizii,
sentințe judecătorești, anchete și conturi. În plus, arhivele includ diferite tipuri
de înregistrări – de exemplu, recensăminte și registre bisericești. Materialul este
organizat în funcție de autoritatea care a fost responsabilă, nu în funcție de
subiecte. Prin urmare, trebuie urmărită urma fiecărui caz și este posibil să
trebuiască a fi căutată în mai multe locuri din arhive.
Atribuțiile Serviciului Arhivelor Naționale ale Norvegiei sunt:
- să păstreze materialul de arhivă din instituțiile de stat;
- să pună acest material la dispoziția publicului;
- să controleze activitatea de administrare a arhivelor în cadrul
ministerelor și al autorităților regionale și județene;
- să contribuie la conservarea arhivelor private;
Organismele publice, în conformitate cu Legea Arhivelor § 2, sunt
obligate să-și păstreze arhivele. Arhiva trebuie să fie organizată și aranjată
astfel încât documentele să fie sigure ca surse de informare pentru prezent și
posteritate. Fiecare municipalitate individuală și municipalitate județeană poate
stabili ce instituții și unități trebuie să își păstreze propriile arhive.
Responsabilitatea generală pentru activitatea de arhivă într-un organism
public revine conducerii superioare din cadrul organismului. În cazul
municipalităților și al municipiilor reședință de județ, responsabilitatea
arhivistică face parte din responsabilitatea atribuită șefului administrației în
2
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conformitate cu secțiunea 23 din Legea privind administrația locală sau
consiliilor municipale și consiliilor județene, în conformitate cu secțiunea 20
din Legea privind administrația locală.
Un organism public are responsabilitatea generală de arhivare pentru
comitetele publice pe care le-a stabilit 3.
Cercetare și dezvoltare
Legislația prevede că activitățile de cercetare și dezvoltare din Arhivele
Naționale vor sprijini misiunea socială a agenției, vor contribui la noi cunoștințe
în domeniile de responsabilitate ale Arhivelor Naționale și vor pune o bază
științifică bună pentru activitatea agenției. Cercetarea trebuie să acopere nevoile
de cunoștințe care apar prin planul de strategie și scrisoarea de alocare pentru
Arhivele Naționale și prin obiectivele din secțiunea scopului Legii Arhivelor
„pentru a asigura arhivele care au valoare culturală sau de cercetare monologică
sau care conțin documente administrative legale sau importante, astfel încât
acestea să poată fi păstrate și puse la dispoziția posterității”.
Arhivele Naționale sunt o instituție de protecție culturală și un organism
administrativ cu responsabilități de cercetare și dezvoltare în domeniile
respective. Statul asigură condiții ca cercetătorii să folosească arhivele prin
soluții comune naționale, cum ar fi Arhiva digitală și Portalul Arhivelor, care a
fost posibil prin efortul instituției să realizeze o standardizare pentru metadate.
Aceasta desfășoară prin proiecte proprii de cercetare și dezvoltare cât și
colaborare cu alte medii de cercetare și dezvoltare.
Cercetarea continuă contribuie la crearea unui cadru sigur și funcțional
pentru gestionarea arhivelor în sectorul public. Acesta facilitează păstrarea și
accesibilitatea arhivelor, atât din sectoarele privat, cât și din cel public.
Cercetarea va oferi noi cunoștințe despre rolul arhivelor în societate, conținut,
structură și context, precum și noi instrumente pentru gestionarea arhivelor
digitale astăzi și în viitor.
Folosire
Acces la materiale de arhivă recente: Înregistrările create în
organismele administrației publice sunt supuse dispozițiilor Legii norvegiene
privind libertatea de informare. Acest act stabilește regula principală conform
căreia publicul va avea acces la materialele de arhivă. Singura excepție este
informația confidențială. Arhivele Naționale din Norvegia respectă prevederile
Legii norvegiene privind libertatea de informare pentru materialul de arhivă.
Prin urmare, regula principală înseamnă că, în principiu, tot materialul arhivistic
păstrat de instituțiile Arhivelor Naționale din Norvegia este accesibil în mod
Reglementări privind arhivele publice, ale Ministerului Ministerul Culturii, intrate în vigoare
01.01.2018, Se aplică în Norvegia, Temeiul juridic LOV-1992-12-04-04-126-§12, Anunțată la
18.12.2017 la ora 15.50, Corectată la 05.01.2018.
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liber oricui. În practică, aceasta înseamnă că utilizatorii pot împrumuta
materialul pentru a fi utilizat în sala de lectură a arhivei, în conformitate cu
liniile directoare aplicabile pentru protecția împotriva uzurii nejustificate și a
eventualelor daune. O altă condiție este ca informațiile găsite în arhive să nu
poată fi utilizate în scopuri degradante.
Arhivele publice conțin, de obicei, informații despre persoane. Ocazional,
aceste informații pot fi de tipul pe care majoritatea oamenilor ar prefera să le
păstreze private, (nu se dorește ca aceste date să fie în general cunoscute). Dacă
astfel de date sunt înregistrate în arhive, acest lucru se datorează faptului că
autoritățile publice la un moment dat au avut nevoie de acces la aceste
informații într-un scop sau altul. În multe cazuri, Arhivele Naționale au furnizat
autorităților aceste informații, însă, înțelegând că acestea pot fi utilizate numai
în scopuri cu adevărat necesare și că funcționarii publici și organismele
guvernamentale care necesită acces la aceste informații sau care se ocupă de
arhivele care conțin astfel de informații, nu vor putea să le divulge niciunei alte
părți.
Alte domenii
Informațiile privind secretele comerciale și problemele de apărare și
afaceri externe pot fi, de asemenea, considerate confidențiale. În plus, dispoziții
speciale de confidențialitate sunt prevăzute în anumite legi separate, inclusiv în
Legea norvegiană privind statisticile. Ocazional, a decide ce este de fapt
confidențial și ce nu este lăsat la latitudinea judecății individuale. Pentru
informații cu caracter personal, regula generală este că informațiile pe care
majoritatea oamenilor ar prefera să le păstreze private sunt considerate
confidențiale, inclusiv probleme de sănătate, opinii politice, finanțe personale,
dosare penale, probleme de drept familial etc. În ceea ce privește informațiile
comerciale, regula generală este că datele pe care alte părți le pot exploata în
scopuri comerciale sunt considerate confidențiale.
Dispozițiile privind confidențialitatea, care se aplică informațiilor
personale private și secretelor comerciale, sunt prezentate într-o secțiune
separată a Legii administrației publice norvegiene. Legea norvegiană privind
libertatea de informare stabilește, în mod explicit, că informațiile confidențiale,
în conformitate cu alte legi, vor fi protejate de accesul publicului.
Legea norvegiană privind libertatea de informare conține, de asemenea, o
dispoziție prin care anumite tipuri de informații pot fi exceptate de la accesul
publicului, inclusiv informații privind afacerile externe, aspecte militare și de
securitate naționale (secțiunile 20 și 21).
Aceste prevederi se aplică și Arhivelor Naționale de Stat. În ciuda
obiectivului Arhivelor Naționale de Stat, care este de a păstra materialul de
arhivă și de a-l pune la dispoziția utilizatorilor, rezultă că nu toate informațiile
și înregistrările din stocurile sale sunt accesibile.
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Restricții asupra materialului de arhivă
Faptul că adesea este dificil să distingi documentele care conțin informații
confidențiale de documentele care pot fi accesate liber publicului, reprezintă o
problemă specială. Când se cunoaște că anumite înregistrări conțin informații
confidențiale, este, prin urmare, necesar, uneori, să se introducă proceduri
speciale pentru arhive întregi sau părți ale arhivelor, adică să „restricționeze”
acel material.
În general, arhivele publice sunt restricționate timp de 60 de ani, din
cauza dispozițiilor privind obligația de confidențialitate din Legea privind
administrația publică norvegiană, secțiunea 13 c. Majoritatea arhivelor mai
vechi de 60 de ani sunt accesibile pentru utilizare. Dar, din cauza drepturilor de
confidențialitate, anumite serii sunt supuse restricțiilor pentru perioade mai
lungi de timp.
Pe lângă Legea privind administrația publică norvegiană 4, există și o
serie de legi care reglementează dispozițiile privind confidențialitatea. De
exemplu, secțiunea 2-4 din Legea statistică norvegiană prevede că dispozițiile
privind confidențialitatea vor înceta să se aplice după 100 de ani de la crearea
documentelor cuprinzând informații personale colectate în temeiul respectivei
legi. Întrucât acest lucru se aplică recensămintelor publice, nu se poate oferi
acces sau publicare decât după 100 de ani de la efectuarea acestora 5.
Până când cineva nu are nevoie să utilizeze materialul menționat,
resursele vor fi alocate, în limite rezonabile, pentru o revizuire efectivă a datelor
relevante. Evaluarea anterioară divulgării poate implica o perioadă de așteptare.
În anumite condiții specificate, utilizatorii pot avea acces la materiale
restricționate, în unele cazuri prin depunerea unei petiții scrise.
Arhive private
Arhivele private, cum ar fi arhivele publice, conțin adesea informații
personale sensibile. Odată deținute de Arhivele Naționale, acestea sunt astfel
supuse dispozițiilor din Legea privind libertatea de informare și din Legea
administrației publice. În plus, este posibil ca proprietarii privați de arhive să fi
încredințat arhivele lor Arhivelor Naționale în conformitate cu diferite
prevederi.
Accesul la materiale confidențiale. Subiecții privați își pot depune
colecțiile de arhive în Arhivele Naționale. Arhivele sunt în continuare
proprietate privată, iar prevederile din Legea privind libertatea de informare și
din Legea administrației publice nu se vor aplica.
https://europam.eu/module=legislation&country=Norway, Law of 10 February of 1967 –
Public Administration Act Norwegian-pdf.
5
https://web.archive.org/web/20081208040328/http://www.arkivverket.no/english/about/
services.html
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Orice persoană poate solicita să vadă materiale restricționate. În toate
cazurile în care o evaluare concretă stabilește că materialul relevant nu conține
informații confidențiale, acesta va fi accesibil utilizatorului. Faptul că
informațiile sunt confidențiale nu exclude neapărat orice utilizare a acestor date.
În esență, se aplică următoarele două excepții:
- dreptul unei părți de a inspecta. Cu puține excepții, orice persoană are
dreptul să acceseze informații despre sine, conform Legii administrației publice
norvegiene. O persoană care are nevoie să vadă informații confidențiale pentru
a-și putea proteja propriile interese într-un caz administrativ are, de asemenea,
această permisiune;
- sau, în anumite condiții, să vadă informații confidențiale despre alte
persoane. Acest drept de inspecție a documentelor poate fi exercitat prin
împuternicire, de exemplu, prin intermediul unui avocat.
Acces și Cercetare online sau la sala de studiu
Arhivele Digitale prezintă documente de arhivă în format digital. Se pot
efectua căutări în date structurate și fotografii digitalizate, se pot citi printuri cu
text integral sau răsfoi imagini, se pot viziona videoclipuri sau asculta
înregistrări digitalizate. Utilizarea arhivelor digitale este gratuită și este deschisă
tuturor.
Punerea la dispoziție online a materialelor de arhivă
Arhivele Naționale folosesc Arhivele Digitale ca un canal de publicare a
unor părți din materialul de arhivă, în primul rând a celui care este cel mai
solicitat. Pe site-ul de internet al Arhivelor Digitale, majoritatea acestor
materiale sursă sunt deschise tuturor pentru căutare și navigare.
Doar o mică parte din materialele stocate la Arhivele Naționale au fost
publicate pe Arhivele Digitale. Se poate utiliza site-ul arkivportalen.no sau se
pot contacta Arhivele Naționale pentru o prezentare generală a materialelor
sursă nepublicate.
Arhivele Digitale sunt construite în jurul noțiunii că utilizatorii arhivelor
ar trebui să poată accesa cât mai multe materiale sursă dintr-un singur loc,
prezentate printr-un sistem de căutare și o interfață de utilizator comună.
Arhivele Digitale sunt, de asemenea, deschise pentru alte persoane din afara
Arhivelor Naționale, care doresc să își publice online sursele digitale.
Din septembrie 2019, alte arhive norvegiene din afara Arhivelor
Naționale au posibilitatea de a-și încărca și publica online pe Arhivele Digitale
materialele de arhivă scanate. Alte instituții, organizații și persoane care doresc
să contribuie cu materiale de arhivă digitalizate la Arhivele Digitale se pot
înregistra ca voluntari. Singura condiție este ca materialul digitizat să poată fi
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publicat pentru utilizare gratuită pe toate paginile. Arhivele Digitale
organizează, de asemenea, activități de voluntariat 6.
Despre Arhivele Digitale
Partea cea mai vizibilă a Arhivelor Digitale este site-ul de internet, care
servește ca punct de intrare în materialul de arhivă. Cu toate acestea, există o
serie de grupuri care lucrează în spatele scenei și al căror obiectiv principal este
punerea la dispoziție a materialului sursă.
Director pentru accesibilitatea arhivelor este Anette Skogseth Clausen,
care este responsabilă pentru Arhivele Digitale. Acestea sunt create și
întreținute de mai multe grupuri de lucru din cadrul Arhivelor Naționale, fiecare
având roluri diferite:
- Editorial. Personalul editorial se află la arhivele regionale din Bergen și
la birourile principale din Oslo. Acesta întreține conținutul paginii web, oferă
îndrumare utilizatorilor și menține contactul cu aceștia din urmă prin canale
precum telefonul, e-mailul și forumurile de discuții.
- Înregistrare. Înregistrarea surselor pentru Arhivele Digitale se realizează
în două locații: Arhivele regionale din Bergen și Stavanger, deși această
activitate a fost realizată anterior și în Voss. Grupurile de înregistrare se ocupă
de transcrierea unei varietăți de materiale de arhivă. Grupurile de înregistrare au
fost responsabile, printre altele, de transcrierea recensămintelor naționale din
anii 1865, 1900 și 1910.
- Scanare. Scanarea documentelor de la Arhivele Naționale se realizează,
în cea mai mare parte, la birourile principale din Oslo. Toate scanările în volum
mare se efectuează acolo, cum ar fi scanarea microfilmelor de cărți bisericești, a
registrelor de gaj și a jurnalelor instanțelor etc. După ce materialul a fost scanat,
acesta este indexat și publicat pe site-ul de internet.
- Dezvoltare. Dezvoltarea de noi funcționalități este realizată de către
departamentul „Arhivă și dezvoltare IT”, care își are sediul în în birourile
principale din Oslo 7.
Imagini restricționate în Arhivele Digitale
Unele imagini din Arhivele Digitale sunt restricționate pentru vizualizare.
Acestea, iar uneori arhive întregi, pot face obiectul unor restricții legislative și,
prin urmare, nu sunt disponibile în mod liber. Această pagină prezintă motivele
pentru care se întâmplă acest lucru.
Legile norvegiene privind libertatea de informare, datele cu caracter
personal și administrația publică formează cadrul legislativ pentru ceea ce poate
fi disponibil în mod liber în Arhivele Digitale. Secțiunea 7 din Legea privind
libertatea de informare, este deosebit de relevantă, deoarece definește tipurile
6
7
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de informații care nu pot fi puse la dispoziție în mod liber pe internet. Aceasta
include informații confidențiale, informații personale sensibile, în conformitate
cu secțiunea 2, alineatul 8 din Legea norvegiană privind datele cu caracter
personal, data nașterii, numărul de securitate socială sau alte forme de numere
de identificare personală, materiale ale căror drepturi de proprietate intelectuală
sunt deținute de o terță parte, cu excepția tipurilor de materiale enumerate în
secțiunea 5 din lege. De exemplu: cereri, petiții, declarații de audiere etc. și alte
materiale în cazul în care titularul drepturilor de autor a fost de acord cu
publicarea materialului respectiv.
Confidențialitatea pentru recensămintele de stat și municipale
Informațiile din recensămintele de stat sunt utilizate în scopuri statistice
în conformitate cu secțiunea 2, alineatul 7 din Legea norvegiană privind
statisticile. Pentru recensămintele de stat, confidențialitatea se aplică timp de
100 de ani, ceea ce înseamnă că cerințele de confidențialitate vor înceta să se
aplice pentru recensământul din 1920 la 1 decembrie 2020. Informațiile din
recensămintele municipale nu sunt utilizate în scopuri statistice, ceea ce
înseamnă că cerințele de confidențialitate încetează să se aplice după 60 de ani,
în conformitate cu alineatul 13 din Legea norvegiană privind administrația
publică.
Secțiunea 2-8 din Legea norvegiană privind datele cu caracter personal 8,
desemnează următoarele informații ca fiind informații personale sensibile:
- Informații referitoare la rasă, origine etnică, convingeri politice,
filozofice sau religioase.
- Informații referitoare la rolul sau statutul unei persoane în orice formă
de procedură penală.
- informații referitoare la istoricul medical al unei persoane.
- Informații referitoare la relațiile sexuale ale unei persoane.
- Informații referitoare la apartenența unei persoane la sindicate.
Restricțiile legislative în ceea ce privește publicarea pe internet sunt
destul de cuprinzătoare. În unele cazuri, Arhivele Naționale vor alege să
restricționeze fotografiile din motive etice. În cazurile în care este clar că una
sau mai multe persoane pot fi jignite, insultate sau rănite de publicarea anumitor
informații, Arhivele Naționale aleg să restricționeze accesul la aceste imagini,
în ciuda legislației relevante care permite publicarea acestora.
În practică, este imposibil pentru Arhivele Naționale să separe
informațiile care nu pot fi publicate pe internet, de cele care pot fi publicate. În
primul rând, o singură imagine poate fi sursa unor informații care se încadrează
în ambele categorii și, în al doilea rând, ar necesita resurse excesive pentru ca
Arhivele Naționale să examineze și să evalueze toate informațiile din materialul
8
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de arhivă scanat. Pentru anumite informații, se poate aplica confidențialitatea
profesională, chiar dacă nu este imediat clar de ce, doar din aceste informații.
Acest lucru se datorează faptului că unele informații, fie indirect, fie în
combinație cu alte informații, pot fi utilizate pentru a deduce mai departe
informații care sunt acoperite de legislația privind confidențialitatea. Ca o
consecință a acestui fapt, o mare parte din informațiile care ar fi putut fi
disponibile în mod liber pe internet, vor fi restricționate. Acest lucru nu
înseamnă că informațiile sunt confidențiale sau că Arhivele Naționale le țin
secrete. Înseamnă pur și simplu că nu se poate avea posibilitatea de a căuta
informațiile online și că ar trebui să fie contactate Arhivele Naționale, care pot
efectua căutarea pentru solicitant. Pe site-ul web al arhivelor naționale se găsesc
mai multe informații despre tipurile de căutări care pot fi solicitate.
Pentru a rezolva sarcina de a stabili ce imagini trebuie să fie restricționate
versus ce imagini ar trebui să fie puse la dispoziție în mod liber, Arhivele
Naționale au utilizat unele abordări pragmatice. De exemplu, întrucât Legea
privind datele cu caracter personal nu se aplică persoanelor decedate,
informațiile personale sensibile, cum ar fi data nașterii, numărul de securitate
socială sau alte numere de identificare personală, pot fi puse la dispoziție în
mod liber pe internet atunci când toate persoanele menționate în imagine sunt
cu siguranță decedate.
În practică, se spune că este imposibil să se determine dacă toate
persoanele la care se face referire sunt de fapt decedate, astfel încât abordarea
arhivelor stabilește un interval de timp rezonabil pentru informații. Metoda este
definită astfel: „Imaginile în care pot apărea informații personale sensibile, cum
ar fi data nașterii, numărul de securitate socială și/sau alte numere de
identificare personală, sunt restricționate până când se asigură că toate
persoanele la care se face referire sunt mai vechi de 100 de ani”.
Modul în care se rezolvă această problemă în practică depinde de
evaluările individuale ale tipului de material de arhivă și de modul și momentul
în care sunt înregistrate informațiile respective. De exemplu, persoanele la care
se face referire în registrele de naștere vor avea o vechime mai mare de 100 de
ani, dacă registrele au o vechime mai mare de 100 de ani. Cu toate acestea, este
posibil ca înregistrările fiscale să aibă o vechime mai mare de 86 de ani, dacă
cel mai tânăr contribuabil din arhivă nu are mai puțin de 14 ani 9. Punerea la
dispoziție a informațiilor pe internet și la fața locului în Arhivele Naționale sunt
concepte foarte diferite și, prin urmare, nu există garanții că materialele
disponibile la fața locului vor fi disponibile în Arhivele Digitale sau invers.
Utilizarea sălii de lectură se face în primul rând pentru a ține cont de
apariția unor informații confidențiale care pot face ca o arhivă să fie clasificată,
9

https://www.digitalarkivet.no/en/content/99/restricted-pictures-in-the-digital-archives

https://biblioteca-digitala.ro

adică să nu fie disponibilă în mod liber. În cazul în care se descoperă informații
confidențiale, întreaga revistă, cutie de arhivă sau pachet de arhivă va fi
clasificată. Cu toate acestea, Arhivele Digitale au posibilitatea de a cenzura
imagini individuale, de exemplu, anumite pagini dintr-o carte ministerială, care
ar trebui să fie disponibile în mod liber, dar care conțin anumite informații
confidențiale. Obiectele de arhivă care nu sunt disponibile în mod liber în sala
de lectură din cauza stării lor fizice, pot fi, de asemenea, disponibile în mod
liber în Arhivele Digitale.
Restricțiile legislative în ceea ce privește publicarea pe internet pot face,
de asemenea, ca anumite materiale de arhivă să fie disponibile în mod gratuit în
sala de lectură, dar restricționate în Arhivele Digitale. Un exemplu în acest sens
este reprezentat de informațiile privind proprietatea din vechiul registru funciar.
Această arhivă în sine nu este confidențială, dar poate conține informații
personale, cum ar fi data nașterii/numerele de asigurări sociale pentru
persoanele care nu au decedat; informații care sunt restricționate de normele de
publicare pe internet în conformitate cu Legea norvegiană privind datele cu
caracter personal.
Scanări restricționate de cărți/documente bisericești
Arhivele Naționale urmează niște principii care trebuie să le respecte în
ceea ce privește restricționarea accesului la cărțile bisericești din Arhivele
Digitale. Pentru a reduce riscul publicării unor astfel de informații, Arhivele
Naționale utilizează următoarele principii în ceea ce privește restricționarea
diferitelor tipuri de liste din conținutul scanat al cărților bisericești: nașterile,
botezurile și copiii născuți de disidenți sunt disponibile în mod liber până în
anul 1929 inclusiv. Începând cu anul 1935, au fost introduse așa-numitele
„adopții complete”, care necesită întreruperea completă a contactului cu părinții
biologici. Pentru aceste tipuri de cazuri de adopție, există o obligație de
confidențialitate de 100 de ani. În unele liste de nașteri și botezuri, preotul poate
nota informații referitoare la copilul adoptat, inclusiv identitatea părinților săi
biologici. Aceste informații au, de asemenea, o obligație de confidențialitate de
100 de ani. În plus, este posibil ca unii preoți să fi înscris informații
suplimentare referitoare la copiii adoptați până la vârsta de 5 ani. Aceste
informații ar fi adăugate retroactiv la listele de nașteri și botezuri începând cu
anul 1930, ceea ce înseamnă că aceste liste trebuie să rămână restricționate până
în anul 2030. De asemenea, s-a constatat că în listele de nașteri și botezuri
anterioare anului 1930 apar informații referitoare la adopții din anul 1935 sau
mai târziu. În astfel de cazuri, Arhivele Naționale vor restricționa aceste pagini
individuale ale listelor de nașteri și botezuri anterioare anului 1930. Arhivele
Naționale trebuie să restricționeze mai multe pagini decât cele care conțin
informații concrete despre adopții. Este posibil ca un copil să fi fost adoptat
după un botez, fără ca preotul să noteze acest lucru în registrul bisericii, astfel
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încât copilul respectiv să fie înregistrat alături de părinții săi biologici. Este
imposibil pentru cei din prezent să descopere acest lucru, dar pentru persoanele
care au cunoștințe despre copil sau despre părinții acestuia, ar fi posibil să
identifice când a avut loc o adopție. Prin urmare, principiul restricționării
acestor liste din începând din anul 1930 este strict aplicat. Confirmările sunt
disponibile în mod liber până în 1934 inclusiv. Ca și în cazul nașterilor și
botezurilor, s-a constatat că există informații referitoare la adopțiile complete,
care sunt, de asemenea, acoperite de o obligație de confidențialitate de 100 de
ani. Astfel, listele cu confirmările din anul 1935 vor fi disponibile cel mai
devreme în anul 2036.
Căsătoriile, logodnele și banetele/proclamațiile sunt, de obicei,
nerestricționate. Cu toate acestea, pe măsură ce tot mai multe cărți bisericești
din a doua jumătate a secolului al XX-lea au fost scanate, a devenit clar că, în
unele cazuri, preotul a introdus informații care nu pot fi puse la dispoziție în
mod liber, de exemplu, numerele de securitate socială norvegiene. Arhivele
Naționale nu au capacitatea de a revizui fiecare carte bisericească scanată, astfel
că în cărțile bisericești publicate începând cu toamna anului 2016, se utilizează
o restricție de 60 de ani pentru listele de căsătorii, logodne și bane/proclamații.
De asemenea, se ia în considerare introducerea unei restricții de 60 de ani
asupra acestor liste pentru cărțile bisericești publicate înainte de toamna anului
2016. Decesele și înmormântările, disidenții decedați, cei incinerați și cei
născuți morți sunt restricționate pentru 80 de ani. Motivul pentru aceasta se
datorează naturii decesului, care, în mai multe cazuri, poate fi de natură
sensibilă. Acest lucru este valabil în special pentru informațiile privind bolile
moștenite, din care s-ar putea deduce, indirect, informații despre sănătatea
descendenților defunctului. În plus, Arhivele Naționale trebuie să ia în
considerare informațiile despre sinucideri, nașteri de copii morți și alte cauze de
deces, a căror publicare poate fi dăunătoare pentru membrii familiilor
îndurerate. În Arhivele Digitale, fiecare imagine a unei „căutări” din registrele
bisericești este indexată după tipul de listă și an, de exemplu „Confirmări
1935”. De asemenea, este înregistrat și momentul în care imaginea ar trebui să
fie pusă la dispoziție în mod liber, lucru care este calculat automat, dar care
poate fi anulat manual, dacă este necesar. Acest lucru înseamnă că paginile sunt
controlate automat, iar când ceasul va bate miezul nopții la 31 decembrie 2021,
„Decese și înmormântări 1941” va fi publicat automat.
Toate listele referitoare la dizidenții, dacă nu au fost deja menționate,
precum și la cei înregistrați în biserica de stat, cei radiați din biserica de stat sau
căsătoriile civile sunt restricționate timp de 60 de ani. Informațiile referitoare la
convingerile religioase sunt reglementate de Legea norvegiană privind datele
cu caracter personal și, prin urmare, sunt definite ca fiind informații personale
sensibile care nu pot fi publicate pe internet.
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Anexele suplimentare pot conține informații referitoare la cazurile de
adopție și, prin urmare, sunt tratate în același mod ca și listele de nașteri și
botezuri, adică aceste anexe sunt disponibile în mod liber până în anul 1929,
inclusiv. Astfel de atașamente de după anul 1930 pot fi deschise manual, însă
acest lucru necesită ca Arhivele Naționale să verifice mai întâi conținutul pentru
a se asigura că informațiile pot fi puse la dispoziție în mod liber. Cu toate
acestea, verificările respective nu sunt prioritare.
Alte liste de cărți bisericești rămân nerestricționate. Arhivele Naționale își
revizuiesc periodic principiile de restricționare a conținutului cărților bisericești
scanate 10. Site-ul Arhivelor Naționale Norvegiene conține formulare pentru
diferite solicitări. Cererile către Arhivele Naționale cu întrebări legate de
arhivele pe care le păstrează trebuie să fie făcute, de preferință, prin intermediul
formularelor care sunt disponibile pe site la capitolul servicii. Se informează că
dacă nu se doreste utilizarea serviciilor digitale, se poate utiliza corespondența
obișnuită. De asemenea, se poate contacta pe un forum online, telefonic sau
personal pentru a obține informații generale despre arhive, rutine și orele de
deschidere. Dacă se utilizează formularele deschise sau e-mail, informațiile vor
fi trimise necriptate. Prin urmare, se solicită să nu se trimită informații sensibile
sau confidențiale în acest fel. În schimb, se recomandă utilizarea formularelor
cu autentificare securizată prin ID-ul electronic. Se precizează că numele
solicitantului va fi vizibil în evidența publică dacă cercetarea solicitantului este
supusă înregistrării și nu au autoritatea să o protejeje.
Arhivele Naționale atenționează, online și prin sălile de studiu, că este
nevoie de mult timp pentru a face cercetări de arhivă și instituția are resurse
disponibile limitate de personal. Prin urmare, se subliniază că, în funcție de
informațiile solicitate, instituția se adaptează în consecință cu eforturile. Se
împart cererile în trei grupuri în funcție de scopul cererii: drepturi, nevoi
personale și acces public.
Drepturi. Se referă la întrebări cu privire la chestiuni personale (de
exemplu, părinți biologici), chestiuni legate de salarii și pensii (de exemplu,
timpul de navigare pentru navigatori) și drepturi la proprietăți imobiliare. În
astfel de cazuri se găsesc informații necesare în arhive. Cu cât se oferă mai
multe informații despre fundalul cazului, cu atât va fi mai ușor să se ofere
răspunsuri rapide și bune.
Nevoi profesionale. Prin nevoi academice se acceptă întrebări care sunt
puse într-un context profesional, în special de cercetători profesioniști,
masteranzi și doctoranzi și jurnaliști. Cine face parte din acest grup, trebuie să
efectueze singur investigațiile, dar se pot face căutări simple și actualizate în
arhive, se oferă îndrumări despre surse și se caută materiale pentru utilizare în
10
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sala de lectură. Se ia în considerare distanța geografică și se oferă mai mult
ajutor celor care au dificultăți în a veni și a lucra în sala de lectură.
Perspective generale. Accesul public se referă la toate celelalte întrebări.
Nu se acordă prioritate unor astfel de solicitări. Se poate, într-o măsură limitată,
să se caute surse ușor identificabile, dar nu au ocazia de a efectua sondaje de
explorare care consumă mult timp. Altfel, se pot oferi cataloage, în care
solicitantul își poate găsi mai multe informații sau alte posibile intrări în surse.
Timp de procesare a cazului. Se raspunde cât mai curând posibil, în
mod normal în termen de 21 de zile lucrătoare. Pentru unele întrebări, timpul de
procesare poate fi mai mare. Dacă nu este posibil să se răspundă la anchetă într-un
termen rezonabil, se va trimite un răspuns preliminar cu informații despre
momentul în care se așteaptă procesarea cazului.
Răspunsuri standard despre familie și proprietate
Arhivele Naționale trimit răspunsuri standardizate la întrebările privind
genealogia și la întrebările jucătorilor profesioniști de pe piața imobiliară.
Majoritatea utilizatorilor vor putea opera singuri pe Arhiva Digitală.
Informații confidențiale
Cererile de acces la informațiile confidențiale se pot trimite în scris printr-un
formular din Serviciile arhivelor (care necesită autentificare), alternativ ca o
scrisoare prin poștă. Răspunsurile sunt trimise prin Digipost sau scrisoare 11.
Declarație de confidențialitate
Această declarație de confidențialitate 12 descrie modul de gestionare a
informațiilor personale atunci când se utilizează serviciile Arhivelor Naționale
din portal, aplicație de scriere de mână gotică, prin formular, forum online,
scrisoare, telefon, e-mail sau personal.
Publicitate și informații sensibile
Arhivele Naționale trebuie să respecte Legea sectorului public. Oricine
are dreptul de a accesa documentele create în contactul dintre instituție și
public. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că toate documentele sunt
disponibile fără întârziere sau încărcate pe internet. Documentele care fac
obiectul unei obligații de confidențialitate prin lege vor fi întotdeauna un ecran
pentru oricine altul decât cei care au dreptul de acces în temeiul legii.
Informații de contact pentru reprezentantul de confidențialitate al
Arhivelor Naționale.
Reprezentantul confidențialității din Arhivele Naționale este Harald
Sommerstad. Rolul și sarcinile Ombudsmanului pentru confidențialitate rezultă
din Ordonanța privind confidențialitatea (articolele 37, 38 și 39). Sarcinile
principale sunt să ofere sfaturi în propria organizație și să monitorizeze
11
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conformitatea propriei companii cu reglementările privind confidențialitatea.
Reprezentantul, de asemenea, cu funcție de persoană de contact pe
confidențialitate, prelucrează date cu caracter personal.
Cererile privind informațiile personale din arhivele trimise Arhivelor
Naționale se fac printr-un formular. Întrebările generale despre reglementările
de confidențialitate sunt adresate serviciului de îndrumare al Autorității
Norvegiene pentru Protecția Datelor. Dacă se trimit solicitări prin poștă, se cere
ca plicul sa fie marcat astfel: „Reprezentantul de confidențialitate al Arhivelor
Naționale” și să se utilizeze adresa de contact specifică.
Se comunică faptul că sunt mai multe moduri de contact: canalul principal
pentru persoane fizice cu formularele de contact, dar și pin intermediul
forumului online din Arhiva Digitală, scrisori, telefon sau personal. În unele
cazuri, se poate utiliza e-mail-ul, dar se atenționează ca solictanții să fie
conștienți de faptul că ceea ce scriu aceștia într-un e-mail poate fi citit de
hakerii informatici și că în cazuri de natură sensibilă, ar trebui să se utilizeze
unul dintre formularele de contact.
Toate cererile care solicită cercetarea unor situații/cazuri sunt înregistrate.
Registrul de înregistrare este public și accesibil pe internet și doar cu o simplă
accesare a motorului de căutare al programului, se poate afla stadiul cererii.
Se atenționează încă odata că numele solicitantului va fi vizibil în
evidența publică atunci când se solicită accesul.
Utilizarea cookie-urilor. Se face cunoscut că Arhivele Naționale
utilizează cookie-uri pentru a analiza tiparul general de utilizator de pe
arkivverket.no, digitalarkivet.no, interkommunalearkiv.no și kommunereformarkiv.no.
Cookie-urile sunt fișiere text mici, pe care site-urile web le stochează pe
computerul utilizatorului. Fișierele pot fi citite doar de către site-urile web și de
către utilizator însuși și, de exemplu, vor fi utile pentru a afla dacă utilizatorul a
vizitat site-urile web anterior, ora vizitei și de la ce site web a venit utilizatorul.
Arhivele Naționale folosesc cookie-uri pentru a îmbunătăți arkivverket.no și
digitalarkivet.no. Cookie-urile nu conțin informații personale.
Instrument de analiză a statisticilor web. Arhivele Naționale utilizează
instrumentul de analiză Google Analytics pentru a colecta informații despre
site-urile web arkivverket.no și digitalarkivet.no. Google Analytics utilizează
cookie-uri. Arhivele Naționale sunt responsabile pentru arkivverket.no și
digitalarkivet.no și decide ce informații Google poate colecta despre utilizarea
site-urilor web. Google Analytics primește doar statistici generale web, cum ar
fi informații despre tipul de browser, ora, limba și de la ce site web a venit
utilizatorul.
În conformitate cu practica normală pe Internet, adresa IP a utilizatorului
este înregistrată de arkivverket.no și digitalarkivet.no. Dar Arhivele Naționale
au ales să adauge un script care elimină ultimele cifre de pe adresa IP înainte ca
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informațiile să fie stocate de Google Analytics. Aceasta înseamnă că
instrumentul de analiză poate estima locația geografică a utilizatorului, dar
adresa nu poate fi utilizată pentru a identifica individul. Informațiile primite fac
obiectul politicii de confidențialitate Google.
Prin portalul de arhivă se pot accesa serviciile arhivistice 13. De
asemenea, Arhivele Naționale fac cunoscut pe site că pentru identificarea unor
informați petenții trebuie să prezinte calitatea în care aceștia le solicită.
Informațiile pe care le primesc sunt folosite numai pentru stabilirea relevanței
dreptului de acces la informații personale. Aceste informații sunt șterse din
sistem atunci când solicitarea este procesată, dar pot fi transferate și către alt
sistem care le stochează până la 10 ani (ex. transferul informațiilor se face
pentru cei care solicită material de arhivă pentru utilizare la sala de lectură).
Politica de voluntariat în Arhivele Naționale.
Scopul activității voluntare pentru Arhivele Naționale este de a lucra
împreună cu persoane, grupuri, parteneri și asociații pentru a realiza dorința
Arhivelor Naționale de servicii mai bune pentru toți. Există oportunități bune de
a găsi sarcini semnificative la Arhivele Naționale pentru oricine este interesat
de istorie și tehnologie și care dorește să contribuie cu munca voluntară.
Colaborând cu publicul, se speră că vor putea contribui împreună la îndeplinirea
mai multor dorințe ale utilizatorilor într-un timp mai scurt, iar calea de la idee la
rezultatul final va fi mai scurtă.
Munca voluntară digitală: Creșterea accesului digital la materialul de
arhivă. Arhivele Naționale au experiențe bune din colaborarea cu voluntarii, în
special în domeniile transcrierii, furnizarea de metadate, conservarea și
scanarea. Se dorește să se dezvolte acest lucru în continuare. Ajutor genealogic
– ghidarea publicului în cercetarea genealogiei în sala de lectură. Contribuind la
îndrumări în sălile de lectură din Arhivele Naționale, voluntarii pot ajuta alți
utilizatori să înceapă studiile de arhivă.
Responsabilități și drepturi
Arhivele Naționale sunt responsabile și coordonează toată activitatea de
voluntariat inițiată; face vizibile eforturile voluntarilor printr-o bună publicitate
în diferite forumuri și pe diferite platforme, precum și în statistici în rapoartele
anuale; sunt responsabile pentru rezultatele muncii voluntarilor și se pot abține
să publice lucrări care nu sunt conforme cu instrucțiunile; sunt libere să publice
și să partajeze rezultatele muncii voluntarilor; pot să ofere voluntarilor, dacă
este necesar, acces la echipamentele relevante pentru lucrările care vor fi
efectuate în incinta Arhivelor Naționale.
Voluntari: Primesc instruire și /sau acces la orientări și altele asemenea
din Arhivele Naționale, precum și urmărire pe parcurs; trebuie să utilizeze
13
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echipamente proprii pentru munca care trebuie efectuată de acasă /online; vor
efectua lucrările în conformitate cu instrucțiunile date; nu vor înlocui personalul
Arhivelor Naționale; nu primesc remunerație pentru munca desfășurată în
Arhivele Naționale; vor fi creditate pentru lucrare în conformitate cu orientările
actuale.
Noark este un standard norvegian pentru înregistrarea și arhivarea
documentelor de caz, elaborat și întreținut de Arhivarul Național. Denumirea
este o abreviere pentru standardul norvegian de arhivare 14.
Noark este dezvoltat în principal pentru a fi utilizat în întreprinderile
publice norvegiene, care trebuie să utilizeze soluții aprobate de Noark pentru
păstrarea și arhivarea electronică a documentelor de caz. Prin urmare, toate
organismele publice trebuie să respecte standardul Noark atunci când își
proiectează soluțiile electronice pentru jurnale și arhive de caz. Întreprinderile
private pot beneficia, de asemenea, de utilizarea standardului Noark în
proiectarea sistemelor lor de gestionare a documentației. Nimeni nu este obligat
să utilizeze cea mai recentă versiune Noark, dar există riscul ca furnizorii să
înceteze să mai furnizeze servicii legate de versiunile mai vechi. Noark
(sistemul norvegian de arhivă) a fost pregătit ca specificație a cerințelor pentru
sistemele de arhivă electronică din cadrul administrației centrale în 1984 și s-a
impus rapid ca un standard. Standardul a fost dezvoltat în continuare cu noi
rapoarte în 1987 (Noark-2) și 1994 (Noark-3). Dezvoltarea ulterioară a inclus
parțial modernizarea în conformitate cu dezvoltarea tehnologică și parțial
extinderea conținutului informațional și a funcționalității sistemelor prin
specificarea unui sistem complet de arhivă electronică, integrat cu sistemele de
e-mail și de gestionare generală a cazurilor.
Scopul standardului este de a pune bazele pentru a asigura securitatea
arhivelor organismelor în prezent și în viitor. Standardul este menit să
contribuie la un control mai simplu și mai sigur al prelucrării documentelor de
arhivă și, prin urmare, conține cerințe pentru colectarea, gestionarea, utilizarea
și eliminarea documentelor. Toate formele de activități care creează documente
ce trebuie păstrate și găsite în formă autentică trebuie, în principiu, să fie
incluse într-o soluție de arhivare. Acest lucru este complet independent de
sector (public sau privat), de faptul că documentele fac parte sau nu din
procesarea tradițională a cazurilor, de numărul de ani în care urmează să fie
păstrate sau de faptul că urmează să fie predate unei arhive de custodie.
Cerința Noark: Păstrarea electronică a documentelor și arhivarea
documentelor de cazier în sectorul public se realizează, ca regulă generală, întrun sistem care respectă cerințele din Noark și care a fost aprobat de către
Arhivarul Național. Acest lucru este valabil atât pentru utilizarea unui sistem
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pur de înregistrare și arhivare, cât și dacă funcțiile de păstrare a documentelor
sunt integrate într-un sistem de procesare a cazurilor sau altele asemenea. În
cazul în care sistemul nu îndeplinește cerințele din Noark, organul administrativ
trebuie să solicite o dispensă Arhivistului Național. Dispensa trebuie să fie
acordată înainte ca sistemul să poată fi utilizat.
Utilizarea sălilor de lectură.
Înainte de vizita la sălile de studiu, se recomandă strângerea de informații
posibile despre persoana căutată. De asemenea, se face cunoscută posibilitatea
de căutare în Arhivele Digitale, unde se pot găsi cărți bisericești, recensăminte
și multe altele. Deși datele vor fi în limba norvegiană, serviciul este, de
asemenea, în limba engleză. Se recomandă, de asemenea, ca cercetătorul să se
pregătească înainte, căutând în cataloagele arhivelor și să comande copii pentru
a le folosi la sala de lectură de pe Arkivportalen.no (portalul arhivelor). În sălile
de lectură se pot obține sfaturi și ajutor pentru a căuta în repertorii și arhive
relevante. Există posibilitatea de solicitare a ajutorului specialistilor; se
recomandă contactarea în prealabil, dar se atenționează că, din cauza resurselor
limitate, aceștia pot stabili priorități între solicitările pe care le primesc. Se
acordă prioritate cererilor de informații primite:
- Întrebări referitoare la chestiuni personale, cum ar fi bunăstarea sau
drepturile legale;
- Întrebări legate de aspecte profesionale, de exemplu, cercetare
academică;
- Întrebări legate de hobby-uri, cum ar fi cercetarea istoriei familiei.
Nu se poate oferi decât un ajutor limitat în ceea ce privește solicitările de
informații genealogice, însă se poate îndruma unde se pot găsi surse relevante
pentru propriile cercetări. Dacă aceștia nu pot să efectueze singuri cercetările, se
recomandă să se apeleze la ajutorul unui genealogist privat. Acesta va fi un
serviciu plătit. În timpul vizitei în sălile de lectură, personalul calificat va ajuta
și va sfătui, în limitele rezonabile. Deoarece se face cunoscut că efectuarea
cercetării se face personal de către solicitant, aceștia vor trebui să cunoască
limba norvegiană (sau, în ceea ce privește registrele mai vechi, daneză) și, de
asemenea, în majoritatea cazurilor, să poată descifra vechiul stil „gotic”
(german) al literelor, care a fost folosit în Norvegia până la sfârșitul secolului al
XIX-lea. Se atenționează ca sursele care sunt online, cum ar fi recensămintele și
registrele parohiale, sunt disponibile online în Arhivele Digitale și, prin urmare,
nu vor fi accesibile în sălile de lectură.
Mai jos, vor fi prezentate fiecare arhivă de stat cu informații suplimentare
despre fiecare sală de cercetare/lectură în parte și despre orele de deschidere 15.
Se informează cercetătorii că Arhivele Naționale, fac continuu demersuri pentru
15
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îmbunătățirea constantă a serviciilor și că se lucrează în permanență la
dezvoltare și, printre altele, pentru a încerca noi modalități de a pune la
dispoziția utilizatorilor materiale de arhivă. Ca parte a acestui demers, orele de
deschidere ale sălilor de lectură se pot schimba și, prin urmare, este important
ca aceștia să se informeze constant cu privire la accesul la sala de lectură
specifică. Modificările pot fi făcute în scurt timp, de aceea se cere verificarea
site-ul web pentru fiecare locație în aceeași zi în care se merge la o sală de
lectură.
Arhivele Naționale ale Norvegiei sunt formate din Arhivele Naționale
și opt arhive de stat din întreaga țară, pe lângă Arhiva Sami și Arhiva
Norvegiană a Sănătății. În afară de Arhivele norvegiene ale sănătății, toate
arhivele de stat au o sală de lectură deschisă tuturor, unde se poate face personal
de către solicitanți cercetarea surselor de arhivă. De asemena aceștia primesc
îndrumări cu privire la modul de utilizare a arhivelor. Pe site-ul arhivelor 16,
există în mare parte material de arhivă care este disponibil în format digital.
Site-ul Arhivelor Naționale Norvegiene conține formulare pentru diferite
solicitări, atât pentru cercetări științifice cât și personale. Cererile către Arhivele
Naționale cu întrebări legate de arhivele pe care le păstrează trebuie să fie
făcute, de preferință, prin intermediul formularelor care sunt disponibile pe siteul la capitolul servicii. De asemenea, se informează solicitantul că dacă acesta
nu se dorește utilizarea serviciile digitale, se poate utiliza corespondența
obișnuită. Se poate contacta pe un forum online, telefonic sau personal pentru a
obține informații generale despre arhive, reguli și rutine și orele de deschidere
spre cercetare fizică. Sunt comunicate pe adresele de web ale fiecărei arhive de
stat, toate datele despre organizare, legislație, regulamentul sălilor de cercetare
(acesta putând fi descărcat gratuit), arhiva deținută, arhivă digitalizată, licența
digitalizării 17, cu aplicație în celula de cercetare 18 costuri de reproducere și
copiere 19, data actualizării informațiilor pe site, informații și chiar un ghid
despre utilizarea portalului de căutare 20.
În concluzie, Arhivele Naționale ale Norvegiei au reguli întâlnite în mare
parte și în practica Arhivelor Naționale ale României iar experinta lor în
digitalizarea arhivei poate fi o practică demnă de inspirat.

digitalarkivet.no
The State Archives in Kristiansand – The National Archives (arkivverket.no)/Reading room
regulations of The National Archives, martie 2019.
18
https://www.arkivverket.no/tjenester/soknad-om-forskercelle?q=forskercelle#!/form/0
19
https://www.arkivverket.no/om-oss/besok-oss/riksarkivet-og-statsarkivet-i-oslo#!#blockbody-3
20
https://www.arkivverket.no/dokumentasjon/arkivportalen#!#step-arkivportalen
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Arhivele Gălățene la ceas aniversar –
70 de ani de existență instituțională
Adrian POHRIB
Galați Archives at the Anniversary Hour –
70 years in the Service of the Community
Abstract

The article is a tribute to the Galați Archives and to the employees who
work in this institution. Thus, are presented: a short institutional history, the
holdings and archive collections held, aspects regarding the activity of
capitalization of information from documents, respectively the provision of
specialized assistance at the level of creators and holders of documents.
Keywords: institutional history, creators and holders of documents,
archive collections, documents
Scurt istoric instituțional. Ca urmare a aplicării prevederilor
Regulamentului Organic, în 1831 în Țara Românească și 1832 în Moldova, a
luat ființă una dintre cele mai vechi instituții de cultură din țară, Arhivele
Statului, despre care Gheorghe Asachi, cel dintâi arhivist al statului în Moldova,
spunea că reprezintă „sanctuarul drepturilor compatrioților”.
O reglementare modernă a activității administrației de stat și implicit a
statutului Arhivelor a apărut abia după anul 1832, când a avut loc organizarea
arhivelor instituțiilor de stat și apariția Arhivelor Statului ca organ cu atribuții în
domeniu, fapt care a atras în depozitele instituției importante fonduri de arhivă din
cuprinsul județelor Tecuci și Covurlui.
Până la înființarea Arhivelor Statului la Galați, documentele create în această
parte a țării au fost fie predate Arhivelor Statului din Iași, fie păstrate de către
creatorii de arhivă.
Filiala Arhivelor Statului Galați a luat ființă în urma Hotărârii Consiliului de
Miniștri nr. 472/1951, prin care se stabileau atribuțiile și normele de funcționare ale
Arhivelor Statului și se extindea rețeaua unităților. Efectiv, filiala și-a început
activitatea la 15 septembrie 1951, sub denumirea de Serviciul Arhivelor Statului –
Regiunea Galați, având, inițial, în subordine filialele Brăila și Tulcea.
În februarie 1956, în urma modificării împărțirii teritorial-administrative a
țării, filiala Tulcea a trecut în cadrul Serviciului Regional Constanța, iar în
subordinea Serviciului Regional Galați au trecut filialele Tecuci și Focșani. Ca efect
al noii împărțiri administrative din anul 1968, prin care erau desființate regiunile și
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reînființate județele, Serviciul Galați al Arhivelor Statului s-a transformat în filială,
având ca rază de competență județul Galați.
În decursul existenței filialei, în funcție de posibilitățile materiale și de
îmbogățirea cantitativă și calitativă a bazei documentare, instituția și-a desfășurat
activitatea succesiv în mai multe sedii, cu spații de depozitare tot mai generoase.
În prezent, Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale dispune de un
local construit în anul 1979, care corespunde necesităților specifice instituției, situat
într-unul dintre cele mai moderne cartiere ale orașului Galați (Cartierul Țiglina).
La momentul dării în folosință, localul reprezenta mândria Arhivelor
Statului din România, motiv pentru care în anul următor mai multe delegații din
Republica Populară Chineză, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și
Republica Populară Polonă au vizitat sediul. La scurt timp după efectuarea
vizitei, șeful Direcției Generale a Arhivelor Statului, general-maior Ionel Gal,
adresa următorul mesaj șefului filialei, Cezar Bejan: „Conducerea Direcției
Generale, apreciind în mod deosebit aportul Dumneavoastră și al colectivului
filialei la buna desfășurare a activității Direcției Generale pe linia relațiilor
externe, competența cu care ați organizat și asigurat în anul 1980 primirea și
îndeplinirea obiectivelor programelor vizitelor la filială și în municipiul Galați
ale delegațiilor din R.P. Chineză, R.S.F. Iugoslavia și R.P. Polonă, precum și
solicitudinea arătată oaspeților străini, vă aduce calde mulțumiri și vă dorește,
Dumneavoastră și colaboratorilor, noi succese în activitatea profesională și în
viața personală”.
Prin amplasament, concepție arhitecturală, elemente de finisare exterioară și
decorare, chiar și în zilele noastre, clădirea se integrează armonios în ansamblul
arhitecturii locale, evidențiind, în același timp, specificul instituției culturale pe care
o adăpostește, asigurând condiții corespunzătoare pentru păstrarea și conservarea
tezaurului arhivistic, respectiv pentru preluarea în continuare a documentelor care
fac parte din Fondul Arhivistic Național.
În primii ani ai activității filialei, principala sarcină a constituit-o preluarea
documentelor aflate în păstrarea diferitelor instituții și întreprinderi, în vederea
salvării lor de la distrugere sau degradare. Ulterior, baza documentară s-a îmbogățit
cu alte fonduri importante, în special pentru perioada modernă și contemporană.
Ca obiect de activitate, conform prevederilor legale, Arhivele Naționale au
atribuții în ceea ce privește administrarea, supravegherea și protecția specială a
Fondului Arhivistic Național.
Referitor la personalul de care dispune Serviciul Județean Galați, acesta
este compus în prezent din 10 salariați (șapte cu studii superioare și trei cu studii
medii). Ne place să credem, și suntem convinși, că această diferențiere o facem
doar din punct de vedere statistic, pentru că în realitate suntem o mare familie.
Fondurile și colecțiile de arhivă deținute. Serviciul Județean Galați al
Arhivelor Naționale deține în prezent o mare varietate de fonduri și colecții
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arhivistice, care, după specificul organizațiilor care le-au creat și după conținut,
se pot clasifica în: fonduri administrative, judecătorești, jandarmerești și
polițienești, portuare, economice, fonduri privind problemele de muncă,
sănătate și asigurări sociale, învățământ și cultură, fonduri ale unor organizații
internaționale, totalizând peste 7.000 metri liniari de documente.
Fondurile administrative, deosebit de importante prin varietatea și valoarea
informațiilor pe care le cuprind, au fost create de către instituții diferite, precum:
prefecturi, preturi, sfaturi populare regionale și raionale, primării municipale,
orășenești și comunale. Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale are în
prezent 132 de fonduri administrative, din perioada anilor 1828-1977. Printre
acestea, se detașează, prin importanța lor, fondurile: Rezidența Regală a ținutului
Dunărea de Jos, Inspectoratul General Administrativ Galați, Prefectura județului
Tecuci, Primăria municipiului Galați, Sfatul Popular al Regiunii Galați etc.
Fondurile judecătorești, aproximativ 30 la număr, au ca date extreme anii
1836-1968. Informații istorice valoroase se găsesc mai ales în fondurile arhivistice
Curtea de Apel Galați și Tribunalul județului Covurlui.
Fondurile economice reprezintă o altă categorie importantă, remarcându-se:
fonduri agricole, fonduri privind activitatea industrială, comercială, bancară, vamală
etc., care acoperă cronologic perioada 1900-1970 (Consilieratele Agricole ale
județelor Covurlui și Tecuci, Camerele de Comerț și Industrie Galați și Tecuci,
Serviciul Docurilor Galați, Comisia Județeană de Reformă Agrară Covurlui etc.).
Categoria fondurilor jandarmerești și polițienești este reprezentată de un
număr destul de mare de fonduri din anii 1917-1948; informații importante din
perspectivă istorică oferă fondurile: Inspectoratul Regional de Poliție Galați, Poliția
orașului Galați, Inspectoratul Regional de Jandarmi Galați, Legiunea de Jandarmi
Covurlui ș.a.).
Fondurile portuare conțin documente datate în perioada anilor 1879-1958,
cele mai importante fiind Inspectoratul General al Navigației și Porturilor și
Căpitănia Portului Galați.
Un loc aparte în tematica informațiilor istorice furnizate de documentele
Serviciului îl ocupă acelea referitoare la relațiile internaționale și politica externă a
României în a doua jumătate a secolului al XlX-lea și în prima jumătate a secolului
al XX-lea, în special în legătură cu problema Dunării, reprezentative în acest sens
fiind fondurile Comisia Europeană a Dunării și Comisia Mixtă a Prutului. Aceste
arhive sunt cu atât mai importante, cu cât ele sunt printre puținele fonduri ale unor
instituții internaționale aflate în păstrarea Arhivelor Naționale ale României.
În anul 1856, prin Tratatul de Pace de la Paris, a fost înființată Comisia
Europeană a Dunării (CED), având ca membri marile puteri europene, sediul fiind
stabilit la Galați. În ansamblu, prevederile Tratatului de Pace de la Paris referitoare
la Dunăre au marcat un progres, reglementând navigația pe Dunăre în baza unei
convenții internaționale multilaterale. Înființarea CED, în condițiile istorice de
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atunci, a avut un caracter pozitiv, Comisia constituind, prin însăși existența sa, o
stavilă în calea tendințelor expansioniste ale marilor puteri vecine. În același timp,
lucrările de amenajare a fluviului pentru navigație au permis intensificarea
transporturilor fluviale și maritime, a legăturilor comerciale ale României cu Europa
și întreaga lume și, implicit, dezvoltarea economică a orașului și a țării. Comisia,
constituită inițial pentru o perioadă de doi ani, și-a prelungit activitatea până în anul
1949, reprezentând un instrument pentru apărarea intereselor și impunerea
dominației marilor puteri europene în această zonă de extrem de importantă din
perspectivă economică și strategică.
Acest fond de arhivă cuprinde peste 5.800 unități arhivistice (dosare),
însumând 176 metri liniari de arhivă. O mare parte din arhivă lipsește din cauza
distrugerilor provocate în urma bombardamentelor asupra Galațiului din anul 1917
și datorită preluării, în anul 1939, a arhivei unor servicii din cadrul CED de către
Serviciul Dunării Maritime de la Sulina, arhivă care ulterior nu a mai putut fi
recuperată (este vorba despre: Casa de Navigație, Serviciul Tehnic, Inspecția de
Navigație, Căpitănia Portului Sulina și Serviciul Spitalelor).
Fondul oferă în engleză, germană, franceză, italiană, rusă, română, dar în
special în limba franceză, informații privind aspectele relațiilor internaționale legate
de problema Dunării, a relațiilor României cu CED, privind circulația navelor pe
Dunăre, taxele și regulamentele de navigație, traficul de mărfuri, evoluția
meteorologică și hidrografică în sectorul Dunării, accidente și naufragii.
Documentele fondului, datate 1856-1949, sunt variate: protocoale, rapoarte
diplomatice, dări de seamă, situații statistice, fotografii, planuri, hărți, dosare
personale ale angajaților etc.
Principalele probleme care pot fi abordate pe baza documentelor din fond
sunt: evoluția relațiilor internaționale în problema Dunării, poziția României de
apărare a intereselor și suveranității sale pe Dunăre, istoricul lucrărilor de amenajare
pentru navigație a sectorului Dunării maritime, rolul economic al gurilor Dunării în
comerțul european și mondial, consecințele Primului Război Mondial asupra
navigației pe Dunăre.
În ceea ce privește fondul Comisia Mixtă a Prutului, documentele acestuia
oglindesc încercările de amenajare pentru navigație a fluviului Prut, lucrări efectuate
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea de către
statele membre ale acestei comisii: România, Rusia și Austro-Ungaria.
Din punct de vedere cronologic, documentele deținute de către Serviciul
Județean Galați al Arhivelor Naționale acoperă perioada 1491-1992. Cel mai vechi
document aflat în depozitele instituției îl are ca emitent pe unul dintre domnitorii cei
mai de samă ai Moldovei, Ștefan cel Mare, de numele căruia se leagă cele mai
multe danii de sate din județul Covrului. Documentul, datat 1491, este redactat în
limba slavă pe pergament și reprezintă un hrisov prin care domnitorul întărește lui
Stanciu stăpânirea asupra satului Drăghișani. În ordine cronologică urmează uricul
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de întărire dat de către Petru Rareș, în 1528, unor boieri pentru satul Oțelești de pe
râul Berheci, care este un original în limba slavă, cu pecete mare atârnată, din ceară
roșie.
Din punct de vedere al geografiei istorice, un interes deosebit îl prezintă cele
nouă hărți medievale din perioada 1691-1766. Editate la Viena, Nűrnberg și Paris de
către geografi de seamă ai timpului, ele înfățișează sud-estul Europei și bazinul
Dunării, inclusiv Țările Române.
Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale păstrează importante fonduri
și colecții personale. Fondul personal „Prof. Ioan C. Bohociu”, cu anii extremi
1887-1968, scoate în evidență o mare personalitate a muzicii simfonice românești.
Ioan Bohociu s-a născut în comuna Crăiești din județul Covurlui, a fost absolvent al
Conservatorului din Leipzig, compozitor, dirijor și profesor de muzică la Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galați. În anul 1919 a dirijat primul său concert simfonic la
Ateneul Român din București, unde au fost interpretate lucrări ale compozitorilor
Mozart, Maischner și chiar lucrări proprii. Societatea Compozitorilor Români a
hotărât în anul 1930 ca, la solicitarea revistei muzicale „Tempo” din Praga, care
urma să editeze un număr special închinat muzicii românești, să fie prezentată
activitatea prof. Bohociu.
Extrem de interesantă este și colecția personală „Prof. Ştefan Bujoreanu”,
donatorul, fost profesor de latină la Huși, manifestând înclinații pentru istorie, s-a
preocupat mult de strângerea, studierea și publicarea vechilor documente istorice
care prezintă ținutul Horincei, locul său de baștină. Colecția conține 297 unități
arhivistice datate în perioada 1742-1978.
Începuturile epocii moderne au găsit orașul Galați într-un proces de
dezvoltare economică, socială și culturală. După Pacea de la Adrianopol au fost
create condiții favorabile dezvoltării economice a Țărilor Române și extinderii
comerțului extern. În această conjunctură a fost introdus regimul porto-franco la
Galați, eveniment care a dat un puternic impuls dezvoltării pe multiple planuri a
unicului port al Moldovei. Astfel, prin hrisovul de la 1 octombrie 1837, domnitorul
Mihail Sturdza a acordat statutul de porto-franco orașului Galați.
În lupta pentru Unirea Principatelor, orașul Galați a fost unul dintre cele mai
active centre unioniste din țară. Sub îndrumarea unui comitet special constituit,
unioniștii gălățeni au desfășurat o vie propagandă, prin apeluri adresate populației și
demascarea abuzurilor săvârșite de partida antiunionistă.
Unirea Moldovei cu Țara Românească și reformele realizate sub domnia lui
Alexandru Ioan Cuza sunt pe larg oglindite în documentele din fondul Primăriei
orașului Galați și în colecția „Documente”. Actul declararisitoriu al voinței obștei
din 1856 și Petițiunea pentru unirea definitivă a Moldo-României din 1861 reflectă
atitudinea unionistă a populației orașului Galați. Un număr de 165 de telegrame
adresate lui Alexandru Ioan Cuza și Mihail Kogălniceanu de către locuitorii din
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întreaga țară, prin care își manifestă adeziunea față de măsurile luate de domnitor și
reforma agrară din 1864, se păstrează în colecția „Documente”.
În aceleași fonduri se regăsesc informații despre Războiul de
Independență. Printre acestea se remarcă brevetul prin care i-a fost conferit
generalului Alexandru Cernat Medalia militară pentru merite deosebite în
Războiul de Independență și documentele care atestă înființarea, la Galați, a
unui spital pentru soldații românii răniți.
Cinstirea lui Mihai Eminescu s-a făcut și la Galați prin dezvelirea, în anul
1911, a unei statui. Se păstrează Actul comemorativ de la dezvelirea monumentului,
semnat de marile personalități ale vremii: C.C. Arion, Episcopul Nifon Niculescu,
Duiliu Zamfirescu, Mihail Sadoveanu, Maria Filloti, Costin Petrescu, Ion
Minulescu, Emil Gîrleanu. Dimitrie Anghel ș.a.
Informații deosebite din perspectivă istorică în legătură cu participarea
României la Primul Război Mondial se regăsesc în cele peste 100 de comunicate
oficiale ale Prefecturii județului Covurlui, din perioada 16 august 1916 – 11
februarie 1917. Meritele deosebite ale gălățenilor în timpul războiului au fost
recunoscute și de aliații noștri. O publicație a Primăriei din anul 1921 informa opinia
publică despre sosirea generalului Badoglio la Galați și decorarea orașului cu
Crucea de Război a Italiei, pentru ca în anul următor generalul Berthelot să acorde
Crucea de Război Franceză.
De asemenea, un bogat material documentar regăsim în fondurile și colecțiile
deținute de Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale pentru perioada
interbelică și în legătură cu participarea României la cel de-al Doilea Război
Mondial.
Activitatea de valorificare a informațiilor din documente. În decursul
existenței sale Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale a desfășurat o bogată
activitate de valorificare științifică și cultural-educativă a documentelor aflate în
păstrarea sa, activitate care îmbracă două aspecte: valorificarea documentelor de
către cercetătorii care studiază la sala de studiu în vederea elaborării unor lucrări de
specialitate și valorificarea de către lucrătorii din sistemul Arhivelor Naționale.
În legătură cu ultimul aspect, în dorința de a veni în sprijinul cercetării
istorice, au văzut lumina tiparului lucrările: Comisia Europeană a Dunării –
inventar arhivistic (1987), Tezaur documentar gălățean (1988), Din istoria
Poliției române. Poliția orașului Galați între anii 1832-1949, Istoric și
documente (2013), Industriași și comercianți gălățeni. Mărci de fabrici și
comerț (1890-1940) (2013), Societatea Branșelor Galați. Scurt istoric și
documente (1896-1946) (2016).
Arhiviștii Serviciului au publicat în decursul anilor numeroase studii și
articole în: „Revista Arhivelor”, „Archiva Moldaviae”, „Acta Bacoviensia”,
„Danubius”, „Dunărea de Jos” etc.
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Pe linia colaborării cu alte instituții, aducem în atenție parteneriatul
încheiat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale (ICEM) Tulcea în vederea
realizării proiectului „Europolis”, finanțat de către Administrația Fondului
Cultural Național (AFCN). Proiectul, lansat în luna iunie 2013 și coordonat de
ICEM Tulcea, având ca parteneri Muzeul Național al Literaturii Române
București, Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale și Biblioteca
Orășenească Sulina, și-a propus să aducă în atenția publicului larg
multiculturalitatea orașului Sulina, precum și evidențierea ca model de bună
practică a relațiilor de colaborare, interacțiune și cooperare continuă a
diverselor grupuri culturale, etice și religioase din Sulina sfârșitului de secol
XIX și începutului de secol XX.
În ceea ce privește proiectele, intenționăm să edităm, în colaborare cu
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” și cu sprijinul Consiliului Județean Galați, un
album de documente referitor la Comisia Europeană a Dunării, care va cuprinde
o serie de documente reprezentative create de această instituție internațională în
perioada 1856-1948.
În cadrul activității de popularizare și valorificare cultural-educativă, un
rol principal l-au avut, și îl au în continuare, expozițiile de documente. Trebuie
menționată, în primul rând, expoziția permanentă a Serviciului, cu o temă
adaptată specificului local, și anume, Dunărea în istoria poporului român. Pe
lângă aceasta, Serviciul a organizat numeroase expoziții temporare cu tematică
variată, de la sigilografie și heraldică la trecutul urbanistic al orașului Galați.
Totodată, remarcăm prezența culturală a instituției și în plan internațional.
Spre exemplu, în anul 2013, cu ocazia împlinirii a 135 ani de la admiterea
României ca membru cu drepturi depline în cadrul Comisiei Europene a Dunării
(1856-1949), Arhivele gălățene, în colaborare cu Muzeul de Istorie Galați, au
organizat, la Bruxelles, expoziția cu titlul „Dunărea – Fluviu European”, în
cadrul căreia au fost expuse aproximativ 70 de documente referitoare la
activitatea acestui organism internațional, care și-a avut sediul la Galați.
Expoziția a fost prezentă la Parlamentul European în luna martie, iar la Comisia
Europeană în luna următoare.
Un alt eveniment care s-a bucurat de succes a avut loc la Veneția (aprilie,
2016), unde, în parteneriat cu Institutul de Cultură și Cercetare Umanistică de la
Veneția și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, a fost vernisată expoziția
Comisia Europeană a Dunării, o instituție internațională pe pământ românesc.
Activitatea de valorificare din perspectivă practică a căpătat noi valențe
după anul 1990, când a fost amplificată importanța instituției noastre în cadrul
societății civile. Activitatea desfășurată de către angajații Arhivelor a fost și este
puternic ancorată în realitățile sociale, prin implicarea în efortul general de
repunere în drepturi a persoanelor fizice și juridice, pe baza legislației în
vigoare. Astfel, s-au eliberat mii de acte (numai în anul 1998 au fost eliberate
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aproximativ 8.000 acte), documente referitoare la proprietăți, certificate de
vechime în muncă, certificate de școlarizare, acte de stare civilă etc.
Parafrazând dictonul latin care spunea că „Toate drumurile duc la Roma!”,
putem afirma că „După anul 1990, toate drumurile duc la Arhive!”.
Am dat, dăm și vom da dovadă de solicitudine, deferență, înțelegere,
strădanie și competență în rezolvarea problemelor cetățenilor. Au fost
mulțumiri, dar și nemulțumiri, pentru că, în multe cazuri, numai dorința,
bunăvoința și priceperea nu sunt de ajuns, dar, în ansamblu, putem spune că
realizările au fost mai mari ca neîmplinirile.
De remarcat faptul că în deceniul șapte al secolului trecut, Arhivele au
fost printre primele instituții ale statului care au adoptat sistemul informațional
pe alți suporți decât cel clasic. Discuțiile purtate la al XII-lea Congres
Internațional al Arhivelor (CIA) de la Montreal din anul 1992 s-au axat, în mare
parte, pe problema informatizării și a formării de cadre. Din păcate,
constrângerile de natură materială au făcut ca începuturile atât de promițătoare
să intre, într-o primă etapă, într-un con de umbră.
Ulterior, instituția Arhivelor Naționale s-a repoziționat în actuala „eră
digitală”, astfel că a inițiat mai multe proiecte de anvergură, cum ar fi:
Consolidarea capacității Arhivelor Naționale de furnizare a serviciilor publice
(eVITALA, 2019-2021), respectiv Spre guvernarea digitală. Starea civilă
electronică în cadrul Arhivelor Naționale ale României (eANR, 2020-2023),
proiecte cofinanțate din Fondul Social European la a căror implementare și-a
adus contribuția și Serviciul Județean Galați.
Asistența de specialitate la nivelul creatorilor și deținătorilor de
documente. În conformitate cu prevederile legale, Arhivele Naționale au
atribuții în ceea ce privește administrarea, supravegherea și protecția specială a
Fondului Arhivistic Național. În acest context, Serviciul Județean Galați acordă
asistență de specialitate și asigură desfășurarea unitară a operațiunilor
arhivistice la nivelul tuturor creatorilor și deținătorilor de documente din raza
județului.
Epilog. În încheiere, dorim să subliniem colaborarea foarte bună cu
instituțiile culturale, administrative, economice de pe raza județului pe linia
acordării asistenței de specialitate, îndrumării și valorificării documentelor de
arhivă.
Cu toate că actul de întemeiere afirma că Arhivele reprezintă un „object
care meritorisește toată luarea aminte a stăpânirii”, de-a lungul existenței
instituționale au fost depuse eforturi considerabile în sensul conștientizării de
către publicul larg, dar și de către cei care conduc destinele țării, că orice
societate civilizată are datoria să ocrotească și să considere Arhivele ca bunul
cel mai de preț, care conferă legitimitatea și conștiința unui popor.
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Argumentele sunt nenumărate și greu de combătut. După evenimentele
din decembrie 1989, numeroase instituții, persoane fizice, dar și cercetători au
realizat importanța Arhivelor și au făcut apel la acestea pentru a-și justifica
anumite drepturi de natură patrimonială sau pentru a rescrie adevărata istorie.
Călăuziți de deviza care înnobilează stema Arhivelor, „Semper Veritati” /
„Întotdeauna Adevărul”, asigurăm pe toți cetățenii că instituția Arhivelor a
fost, este și va rămâne o instituție în slujba comunității.
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Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale (strada Constructorilor nr. 2).

Sala de expoziții a Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale.
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1528 martie 7, Iași. Uric de întărire dat de către Petru Rareș voievod lui Sandro și
Feteno Farcașu Ușari, pentru jumătate din satul Oțelești de pe râul Berheci, pentru
slujbele lor față de domnie
(Arhivele Naționale Galați, colecția Documente, pachet XXXII, nr. 1, original)
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1911 octombrie 16, Galați. Actul comemorativ încheiat cu ocazia dezvelirii statuii lui
Mihai Eminescu, operă a sculptorului Frantz Storck
(Arhivele Naționale Galați, fond Primăria orașului Galați, dosar 5/1911, fila 81, original).
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IN MEMORIAM
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Arhivistul și omul Nicolae Chipurici
Tudor RĂȚOI
La 21 septembrie 2019 a plecat din viața
pământeană spre cea veșnică profesorul și
arhivistul Nicolae Chipurici, eminent om de carte
și de cultură timp de peste o jumătate de veac pe
meleagurile Severinului și Mehedințiului.
Nicolae Chipurici s-a născut la 1 august
1932 în comuna Costești, județul Vâlcea.
Ținând cont de ceea ce avea să devină cel pe
care îl evocăm, adică un reprezentant de
marcă al breslei arhiviștilor din România, e de
amintit că din localitatea sa natală, Costeștii
de Vâlcea, au plecat alți doi mari arhiviști
români, profesorul Aurelian Sacerdoțeanu,
fost director general al Arhivelor Statului din
România, primul, și singurul până acum, autor
al unui tratat arhivistic românesc, și
Alexandru Bălintescu, fost director al
Serviciului Regional Oltenia al Arhivelor
Statului, prieten al marelui sculptor cu obârșii severinene, Gheorghe Anghel,
acesta din urmă autorul celui mai reușit chip al Poetului Național, cel ce
tronează în fața Ateneului Român din București.
Studiile primare și gimnaziale Nicolae Chipurici le-a făcut în comuna
natală, după care a urmat Școala Normală din Sibiu, pe care a absolvit-o în anul
1953. A intrat imediat la Facultatea de Istorie – Filologie a Universității
„Babeș-Bolyai“ din Cluj, secția Istorie, pe care a absolvit-o patru ani mai târziu,
în 1957. S-a întors apoi în comuna natală cu gândul, ca mulți alți tineri din
generația sa, de a face apostolat și de a-i învăța carte pe copiii din mediul rural
dornici să se instruiască.
Drumul său în viață avea să fie însă altul, fiindcă, după numai un an, avea
să poposească în capitala Olteniei, intrând la Serviciul Regional din Craiova al
Arhivelor Statului, ca arhivist, prin transfer, fiind numit cu ordinul 2167 din 1
octombrie 1958 al directorului general al Arhivelor Statului. A rămas aici doar
un an, în intervalul 1958-1959, după care s-a transferat la Filiala raională a
Arhivelor Statului din Turnu Severin, începând chiar cu data de 1 ianuarie 1960.
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A fost în fruntea acestei structuri a Arhivelor Statului timp de 35 de ani,
până la pensionarea sa în septembrie 1995, funcționând ca director (șef) al
Filialei Arhivelor Statului județul Mehedinți (gradul III, II, I și iarăși II).
Nu e exagerat să spunem că, odată venit în fruntea Arhivelor de la Turnu
Severin, Nicolae Chipurici a fost adevăratul ctitor al instituției, deși aceasta
funcționa din septembrie 1953. Împrejurările și vicisitudinile vremii au făcut ca,
ani în șir, să-și desfășoare activitatea aproape singur. Astfel, încă de la înființare
și până în 1969, instituția a fost prevăzută cu doar trei posturi: șef de filială,
arhivar principal (șef) și îngrijitor. De la 1 aprilie 1969 până în anul 1986
numărul de posturi și de funcțiuni a fost de cinci: director (șef de filială
județeană), arhivist (arhivist principal), secretar dactilograf, arhivar principal și
îngrijitor. În anul 1987 s-a mai adăugat un post de arhivar principal, iar în
perioada 1992-1995 încă două posturi și funcții de referenți (arhivari principali),
ajungându-se astfel la opt posturi și funcții.
Aceste posturi erau însă doar pe hârtie, deoarece, în timpul direcțiunii lui
Nicolae Chipurici, ca și ulterior, de altfel, conducerea centrală a Arhivelor
Statului a acoperit subminimal statul de funcțiuni al instituției. Din mai 1958,
aceasta a funcționat numai cu șeful de filială și arhivarul șef, postul de îngrijitor
fiind restructurat până la 1 aprilie 1969, adică timp de 11 ani. În perioada
ianuarie 1960 – 1 ianuarie 1962, filiala s-a bazat numai pe șef și pe arhivarul
principal; de la 1 ianuarie 1962 la 1 decembrie același an numai pe șef, iar de la
1 decembrie 1962 la 31 martie 1969 pe șeful de filială și pe arhivarul principal,
postul de îngrijitor continuând să nu fie prevăzut în statul de funcțiuni.
Schema de organizare aprobată cu data de 1 aprilie 1969, după un an de la
reorganizarea teritorial-administrativă a țării pe județe, a prevăzut funcțiile de
director de filială, arhivist (arhivist principal), arhivar principal, secretardactilograf și îngrijitor, respectiv cinci funcții și posturi, așadar cu trei mai
multe decât în perioada 1 mai 1958-31 martie 1969, funcții și posturi care au
fost ocupate astfel: la 1 aprilie 1969 cea de îngrijitor, la 1 iunie 1969 cea de
secretar-dactilograf și la 15 august 1970 cea de arhivist.
Prin urmare, instituția a continuat să funcționeze cu posturile neocupate
integral. De subliniat că prima secretară-dactilografă a fost încadrată la 18 ani
de la înființarea instituției, primul arhivist (funcție cu studii universitare) după
două decenii, iar îngrijitorul după 11 ani de lipsă.
Prin plecări cu transfer, în perioada 1 septembrie 1980 – 4 septembrie
1981, Filiala Arhivelor Statului Mehedinți a funcționat fără arhivist; în perioada
iunie-septembrie 1972 și în septembrie 1990 – fără secretar dactilograf; în
perioadele septembrie – octombrie 1972, septembrie – noiembrie 1974 și
septembrie – noiembrie 1980 fără arhivar principal, iar de la 1 octombrie 1989
la 1 decembrie același an fără îngrijitor.
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Nici sub aspectul bazei materiale, instituția n-a avut o viață mai ușoară.
Când a preluat conducerea instituției Nicolae Chipurici, Arhivele severinene
schimbaseră deja trei sedii, într-un singur an de existență. Dânsul a găsit-o
instalată în spațiul din partea stângă a parterului imobilului Tribunalului
Mehedinți (fosta casă Grigore Miculescu) din oraș, unde se mutase în august
1954 și unde a rămas până la 1 august 1981, primind în folosință un spațiu ce se
compunea dintr-o cameră în suprafață de 33 m.p., cu destinația de birou și 7
încăperi cu destinația de depozite de arhivă, în total 272 m.p.
A fost meritul exclusiv al lui Nicolae Chipurici că, luptându-se necontenit
și găsind sprijin la conducerea Arhivelor Statului, a obținut ca Mehedințiul să se
numere printre județele în care s-au proiectat și construit spații noi, moderne, de
arhivă. Aici acestea s-au ridicat în anii 1978-1981, iar instituția a putut să se
mute în vara lui 1981 în depozite însumând 1200 m.p. pentru arhivalii, plus –
36 m.p. pentru cărți și periodice, restul fiind destinat activităților de
administrare a bazei documentare deținute. Totodată, dotările au cumulat rafturi
metalice pentru 2200 m.l. arhivă poliță raft și pentru 668 m.l. cărți poliță raft,
șase mese pentru studiul cercetătorilor și șase scaune rotative, două dulapuri
bibliotecă cu vitrine, fișiere pentru bibliotecă și pentru fișele tematice, dulap
pentru sigilii, rastele pentru planuri și hărți, dulapuri metalice pentru
instrumentele de evidență, cărucioare pentru transportul arhivei, aspirator
pentru praf, birouri de lucru, mese pentru aparate, măsuțe pentru depozite,
covoare, preșuri, perdele etc., precum și 7000 de bucăți cutii din carton pentru
protecția documentelor.
Nicolae Chipurici va rămâne, însă, în memoria societății severinene și
mehedințene nu numai prin contribuția sa meritorie ca fondator de instituție, ci
și ca promotor al statutului ei în opinia publică, sens în care a muncit pentru
cunoașterea și aprecierea rolului său în stabilitatea instituțională de ansamblu, în
prezervarea drepturilor oamenilor și în propășirea culturală a acestei părți de
țară. Căci, intrând în Arhive, Nicolae Chipurici nu s-a mărginit să fie un simplu
trecător prin acestea, cum s-a întâmplat cu mulți alții ajunși în împrejurări
similare, nu numai în Arhive, ci și în alte instituții ale statului. Nicolae
Chipurici a înțeles de la început, cu educația primită în lumea satului vâlcean
că, dacă avea de gând să rămână în Arhive, dar nu ca un oarecare, ci ca un
specialist profund devotat instituției – aceasta fiind intenția sa intimă și
nestrămutată –, trebuia să consimtă la un drum dificil de adaptare, familiarizare
cu secretele domeniului, de asimilare a tezaurului său teoretic și practic, de
cunoaștere și înțelegere a cerințelor instituției și oamenilor și, în acest context,
de exercitare a atribuțiilor de conducător.
Ceea ce dânsul a și făcut, încet, temeinic, cu tenacitate și perseverență,
sobru, echilibrat, intransigent cu sine însuși și treptat și cu ceilalți, onest pe cât
era posibil în vremuri când asemenea principii păreau să fie doar himere.
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Astfel s-a făcut că, după ani de muncă temeinică, s-a impus în ochii
arhiviștilor din Oltenia și din țară într-un mod necontestat, vocea domniei-sale
fiind ascultată cu deferență și respect, nu numai în virtutea funcției, ci și a
meseriei pe care a stăpânit-o competent și fără stridențe sau prețiozități
artificiale.
La cercurile profesionale ale arhiviștilor și directorilor, fie pe plan
regional, fie național, abordările sale erau nu numai ascultate, ci și auzite,
derivând dintr-o vastă experiență cu documentele, în relația cu creatorii și
păstrătorii de documente și arhive, în relația cu publicul și cu lumea științifică.
Față de un asemenea prestigiu și probitate profesională, iată de ce a fost
mai mult decât ingrat modul în care a fost scos, ca și alți câțiva colegi de
generație, din rândurile active ale funcționarilor instituției, fiind obligat să se
pensioneze neașteptat, în septembrie 1995, când era încă în putere de muncă și
creație și ar fi putut contribui și pe mai departe la propășirea instituției.
Deși nu a mărturisit-o niciodată, acest moment trebuie să-l fi marcat, cel
puțin o perioadă după consumarea lui. Din fericire a găsit remediul în muncă,
de astă dată în munca de cercetare și valorificare a documentelor, pentru care a
avut o chemare indiscutabilă și care, sunt sigur, i-a întreținut și alimentat
tinerețea spirituală.
Căci, este locul să amintim, munca, valoarea supremă a vieții lui Nicolae
Chipurici, a găsit firesc terenul de congruență cu activitatea științifică, domeniu
în care Nicolae Chipurici a lăsat contribuții remarcabile, în cunoașterea istoriei
locale, a instituțiilor și locului lor în trecutul județului și în probleme de teorie și
practică arhivistică. Editor de izvoare, a colaborat cu articole și studii la diverse
periodice: „Revista Arhivelor”, „Studii vâlcene”, „Drobeta”, „Mehedinți –
Istorie și Cultură”, „Școala Mehedințiului”, „Arhivele Olteniei”, „Historica”,
„Tribuna”, „Orizont”; „Nădejdea” – revista românilor de pretutindeni,
„Răstimp”, „Ilfov – file de istorie”, „Semn” ș.a. A publicat numeroase volume:
1877 – mărturii mehedințene (1977); Culegere de documente privind
contribuția maselor populare din jud. Mehedinți la lupta pentru cucerirea
Independenței de stat a României (1977); Un secol din viața satelor
mehedințene. 1800-1907. Catalog de documente (1982); Filiala Arhivelor
Statului Județul Mehedinți (1983); Românii din afara României (Documente)
(1995); Tezaur epistolar „Izvorașul” (2 I, 2001), (vol. II, 2002); Comorile
„Izvorașuluiˮ (2009); Mehedințiul farmaceutic; Istoria orașului Vânju Mare;
Instituții feudale din sud-vestul României etc., iar în colaborare: Îndrumător în
Arhivele Statului Județul Mehedinți (vol. I, 1974; II, 1990); Mehedințiul sub
steagul revoluției române de la 1848 (1978); Catalog de documente privind
istoria orașului Tr. Severin (2 vol., 1972); Colecția Dr. C.I. Istrati. Inventar
arhivistic (1988); Mehedinți. Monografie (1981); Istoricul pompierilor
mehedințeni (1998); Tudor Vladimirescu. Texte (1996); Gh. Ionescu-Șișești.
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Texte (1995), Instituția poliției în județul Mehedinți (2004); Documente ale
municipalității severinene (5 vol., 2004-2009); Rezistența anticomunistă în sudvestul României (4 vol., 2004-2008) etc.
Semnatarul acestor rânduri a avut privilegiul de a fi în preajma lui Nicolae
Chipurici, în calitate de subaltern și colaborator, timp de aproape 40 de ani.
Ne-am cunoscut în a doua jumătate a anilor ’70 ai secolului trecut. Abia venit în
Turnu Severin, ca muzeograf, am intrat
în vechiul sediu al Arhivelor
mehedințene într-o primă tentativă de
cercetare a unui fond arhivistic. Am luat
contact cu șeful instituției și am lecturat
documentele în biroul său, căci o sală de
studiu nu exista, în penuria de spațiu cu
care se confrunta instituția.
Însă legătura adevărată s-a
edificat după 4 septembrie 1981, data
când m-am transferat la Arhive. Deși
am venit cu o anumită rezervă, din
cauza apartenenței Arhivelor la Interne,
m-am integrat relativ ușor, pe fondul
unui management profund diferit de cel
cu care mă obișnuise directorul Nicolae Chipurici și Tudor Rățoi (2009)
Muzeului Regiunii Porților de Fier.
De la început, între mine și șeful instituției s-a instaurat un climat de
respect reciproc, care a durat până la ultima clipă. Intrat în Arhive, Nicolae
Chipurici mi-a acordat toată încrederea, m-a sprijinit să deprind tainele
meseriei, m-a susținut și mi-a făcut o presă bună în ochii colegilor, ai conducerii
centrale a Arhivelor Statului și ai autorităților locale.
De-a lungul timpului, am avut dese și fructuoase discuții profesionale,
ne-am consultat atunci când am avut de luat decizii importante pentru instituție,
fiindcă, fapt deosebit de semnificativ, Nicolae Chipurici a știut că viața
instituției va fi una de durată, ea nu se putea sfârși odată cu ieșirea sa din
câmpul așa-zis activ, ci trebuia să continue timp îndelungat, iar pentru aceasta
era nevoie de stabilit o strategie aptă a fi continuată și de urmași.
La un moment dat, ne-am angajat împreună să mergem mai sus, angajând
lucrările ce se obișnuiau la vremea respectivă în Arhivele Statului (inventarele
arhivistice, îndrumătoarele etc.). Și am întocmit împreună Inventarul arhivistic
al Colecției Dr. Constantin I. Istrati, lucrare de referință, având ca obiect cel mai
prețios set de documente de la Arhivele mehedințene, care ne-a și dat o
satisfacție specială, fiind apreciată de cei interesați de aceste arhivalii, cum s-a
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întâmplat și cu volumul II al Îndrumătorului în Arhivele Statului Mehedinți,
care s-a oprit asupra documentelor din fondurile arhivistice școlare.
Însă cea mai bogată colaborare în plan științific am avut-o în a doua
jumătate a primului deceniu din acest secol, când am publicat împreună cinci
tomuri de documente ale municipalității severinene, patru privind rezistența
anticomunistă din sud-vestul României, am scris istoria pompierilor și poliției
din Mehedinți și am participat la realizarea Dicționarului enciclopedic al
județului Mehedinți.
Personal, îi datorez lui Nicolae Chipurici multe din împlinirile carierei
mele profesionale și mărturisesc că nu voi uita niciodată cuvintele pline de
căldură,
onestitate,
eleganță și încărcate de
emoție pe care, în
primăvara anului 2018,
deși într-o stare fizică
de evidentă fragilitate,
le-a rostit cu prilejul
întâlnirii ce mi-a fost
organizată de câțiva
prieteni la intrarea mea
în pensie.
Din păcate, de pe
Nicolae Chipurici și poeta Ileana Roman (2009)
atunci boala de care
suferea își arăta colții, dar, din câte am văzut și am auzit, nu s-a lăsat învins. A
continuat să lucreze, și-a pregătit valorile pe care le acumulase în cursul vieții
dându-le destinațiile la care reflectase probabil din timp și și-a păstrat curajul și
demnitatea în fața întâlnirii implacabile de la care nu poate lipsi nici un muritor.
Ne-am văzut pentru ultima oară cu circa două săptămâni înaintea acestui
moment și, chiar dacă a fost o întâlnire dramatică și încărcată de tristețe, în
pofida neputinței fizice provocată de boală, directorul meu a găsit totuși resurse
să spună, și de această dată, cuvinte de suflet și să lase loc unor gânduri, ca și
cum ar fi tras concluzii finale într-un bilanț din vremurile când eram amândoi în
câmpul muncii.
Adio, Domnule Nicolae Chipurici, Dumnezeu să vă așeze în ceata celor
drepți!

Notă: Fotografiile incluse în articol au fost făcute la Palatul Culturii „Teodor Costescuˮ din
Drobeta-Turnu Severin, cu prilejul ediției din 2009 a „Zilelor Severinuluiˮ, când a fost lansat și
vol. V din Documentele municipalității severinene, autori N. Chipurici, T. Rățoi.
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Gabriela Vulpe (1970-2020), un epilog prematur și nedrept
Adrian POHRIB
Începem prin a remarca inițiativa mai mult
decât lăudabilă a colectivului de redacție a
Anuarului Arhivelor Naționale Bacău „Acta
Bacoviensia” de a include în structura editorială o
secțiune dedicată specialiștilor din domeniul
Arhivelor, respectiv al cercetării istorice, care, în
decursul timpului, prin dăruire și sacrificii, și-au
câștigat statutul de model uman și profesional și
care astăzi, din păcate, nu se mai află printre noi.
Invitația nu putea rămâne neonorată de
către colectivul instituției noastre, prin urmare,
vom încerca să aducem în atenție personalitatea
complexă și profesionalismul uneia dintre cele
mai dragi colege și prietene, Gabriela Vulpe, convinși fiind că astfel îi cinstim
memoria celei care, alături de numeroși alții, constituie ceea ce am putea
denumi Filonul Uman al Arhivelor Naționale.
Deși suntem convinși că cele prezentate nu vor cuprinde decât într-o mică
măsură personalitatea distinsei noastre colege și prietene, totuși, datoria morală
ne-a obligat în acest demers.
Gabriela Vulpe s-a născut la 12 iulie 1970 în municipiul Hunedoara, din
părinții Constantin și Elisabeta, prima dintr-o familie cu trei copii (două fete și
un băiat). În anul 1983, familia s-a stabilit la Galați, tatăl angajându-se în cadrul
Combinatului Siderurgic.
Anul 1992 marchează începutul pregătirii universitare, Gabriela onorând
cursurile Facultății de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza” București, astfel că anul 1996 o situează în prima promoție de
licențiați ai renumitei instituții de învățământ.
Și-a început cariera profesională la Arhivele din Maramureș (1996), de
unde s-a transferat la Arhivele Naționale Galați (1997), instituție în care și-a
desfășurat activitatea până în ianuarie 2020.
Pregătirea scolastică a continuat prin participarea la cursurile de limba și
paleografia maghiară, organizate de către Școala Națională de Perfecționare
Arhivistică (1996-2000), o completare firească a cunoștințelor acumulate în anii
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facultății, pentru ca în anul 2001 să finalizeze cursurile postuniversitare cu
specializarea „Relații internaționale”.
Într-o societate dinamică, aflată în permanentă schimbare, într-o perioadă
în care Legea Arhivelor Naționale (1996) era depășită de realitățile sociale, dar
și ca urmare a faptului că relația unui arhivist cu creatorii și deținătorii de
documente trebuie să se bazeze pe cunoștințe juridice solide, Gabriela Vulpe a
intuit că însușirea unor noțiuni fundamentale de drept erau mai mult decât
necesare. Astfel, demonstrând o dorință de perfecționare profesională ieșită din
comun, între anii 2004-2009, a parcurs cursurile Facultății de Drept din cadrul
Universității „Danubius” Galați.
Trebuie să remarcăm spiritul onest și corect, îndrăznim să spunem chiar
„justițiar”, pe care l-a manifestat din poziția de membru fondator și secretar ales
al Asociației Generale a Arhiviștilor din România – Filiala Galați, poziție din
care a înțeles că una dintre îndatoririle sale morale era aceea de a apăra
interesele profesionale ale membrilor asociației în relația cu autoritățile.
A onorat în decursul timpului sarcini și atribuții importante, cum ar fi:
înlocuitor la conducere, președinte al Comisiei de inventariere a actelor
normative, sigiliilor și ștampilelor, secretar al Comisiei de selecționare a
documentelor, secretar al Comisiei de atestare a apartenenței documentelor la
Fondul Arhivistic Național, consilier pe probleme de integritate, responsabil pe
linia gestionării Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informației și
Tehnologiei (C.S.T.I.C.).
Activitatea profesională desfășurată în cadrul instituției a fost apreciată de
către conducerea Arhivelor Naționale care a recompensat-o prin acordarea mai
multor salarii de merit.
A luat asupra sa povara întregii familii după anul 2003, când tatăl ei,
Constantin, s-a stins prematur din viață, ajutându-și mama, fratele și sora cu
dragoste și necondiționat. S-a îngrijit îndeaproape de educația nepoțelelor sale,
organizând pe perioada vacanțelor adevărate „școli de vară” la Botoșani, unde
s-a stabilit fratele domniei sale, profesor de istorie.
Sfârșitul anului 2017 a adus, fără milă, vestea unui diagnostic medical
grav, iar la 28 ianuarie 2020, în urma unei boli nemiloase, care a lovit
necruțător și cu care s-a luptat din răsputeri, cu demnitate și fără a cere celor din
jur milă sau compasiune, destinul Gabrielei în această lume a fost frânt.
Activitatea profesională. În decursul timpului a prelucrat arhivistic o
serie de fonduri arhivistice, printre care remarcăm: Comisia Europeană a
Dunării (1858-1949), Banca Națională a României (1966-1983), Șantierul
Naval Galați (1946-1980), Sfatul Popular Regional Galați (1952-1967),
Tribunalul Județului Covurlui (1836-1952), Tribunalul Județului Tecuci (18391952), fonduri care se disting prin importanța istorică sau practică deosebită. De
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asemenea, a depus un efort susținut, pe parcursul mai multor ani, în vederea
întocmirii fișelor fondurilor și colecțiilor, care, ulterior, au stat la baza elaborării
Repertoarului arhivistic al Arhivelor Naționale.
Asistența de specialitate la nivelul creatorilor și deținătorilor de
documente a constituit o coordonată principală a activităților desfășurate de
distinsa noastră colegă. Astfel, domnia sa a îndrumat și coordonat activitatea
unor instituții reprezentative din județul Galați, cum ar fi: Consiliul Județean
Galați, Instituția Prefectului, Direcția Generală a Finanțelor Publice Galați,
Curtea de Apel, împreună instanțele din subordine, birourile notariale,
primăriile orășenești, municipale și comunale, spitalele, unele instituții sociale
și de cultură etc.
Licențierea în drept, obținută la Universitatea „Danubius” Galați, a venit
într-o completare fericită a cursurilor Facultății de Arhivistică, astfel că, prin
suprapunerea cunoștințelor, a contribuit cu propuneri argumentate la
modificarea cadrului legislativ al Arhivelor Naționale într-o perioadă în care
această necesitate se resimțea acut.
Referitor la aplicarea legislației arhivistice, dacă într-o primă etapă, o
mare parte a activității colegei noastre a fost axată pe popularizarea prevederilor
legale la nivelul creatorilor și deținătorilor de documente, ulterior observăm o
orientare spre verificarea modului de implementare a acestora în practică.
A desfășurat o muncă asiduă în vederea identificării documentelor cu
valoare științifică sau practică și a întreprins diligențe pe lângă autoritățile
locale în vederea preluării acestora, contribuind astfel la îmbogățirea Fondului
Arhivistic Național. Odată ajunse în patrimoniul Arhivelor, aceste fonduri au
beneficiat de o atenție deosebită, perfecționarea instrumentelor de evidență și
sistematizarea informației venind atât în întâmpinarea cerințelor cercetătorilor
de la sala de studiu, cât și colegilor de serviciu.
Prezența la cercurile profesionale, una extrem de activă, s-a remarcat prin
realismul problemelor ridicate, bazate pe o practică îndelungată, ocazie cu care
încerca, totodată, să găsească și să ofere soluții viabile și argumentate,
circumscrise realităților din depozitele de arhivă. O fire onestă și în egală
măsură modestă, era deschisă dialogului constructiv și argumentat. Mai mult
decât atât, spirit critic și exigent, domnia sa a adus fără echivoc în atenție și a
subliniat disfuncționalitățile existente în sistemul Arhivelor Naționale, ale căror
cauze se regăseau fie în lacune legislative, fie în interpretarea eronată a
prevederilor legale. A știut să privească dincolo de Legea Arhivelor Naționale,
interpretată în literă și spirit, reușind să stabilească conexiuni cu alte acte
normative, raportându-se, uneori, chiar la Codurile Civil și Penal.
Evident, calitatea referatelor susținute în cadrul cercurilor profesionale,
cunoștințele în domeniul juridic, finalizate cu obținerea licenței în drept, puterea
de analiză și sinteză, îmbinarea teoriei cu practica în arhive, au adus cu sine,
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cum era și firesc, o recunoaștere unanimă din partea tuturor colegilor. Atunci
când se întocmeau comunicări pentru sesiunile științifice sau pentru cercurile
profesionale, colegii, înainte de a le prezenta în cadrul oficial, simțeau nevoia să
o consulte, Gabriela devenind astfel garantul calității și a ținutei științifice, care
confereau o anumită stare de confort și încredere autorului.
Din perspectiva pregătirii juridice, dar și a experienței în arhive, și-a adus
o contribuție definitorie la elaborarea procedurilor care reglementează
activitatea internă a Arhivelor Naționale, astfel că multe dintre propunerile
domniei sale și-au câștigat un binemeritat loc în cuprinsul acestor norme.
Activitatea științifică. Gabriela Vulpe a manifestat constant preocuparea
de valorificare științifică a datelor și informațiilor din fondurile de arhivă
deținute de către Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale.
În perioada 1998-2017 a fost o prezență continuă la Sesiunile naționale de
comunicări științifice „Arhivele și Istoria”, organizate la Bacău de către
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” în colaborare cu Arhivele Naționale.
Totodată, a fost un colaborator constant al Anuarului Arhivelor Naționale
Bacău „Acta Bacoviensia”, în paginile căruia și-au găsit un binemeritat loc
multe dintre studiile domniei sale, cu atât mai mult cu cât revista oferea cu
generozitate și o secțiune rezervată arhivisticii.
Gabriela Vulpe a avut o relație de prietenie deosebită, sinceră, cu distinșii
noștri colegi de la Arhivele din Bacău, clădită pe băncile facultății și
consolidată în anii următori atât prin participarea la sesiunile naționale de
comunicări științifice, cât și printr-o legătură profesională permanentă. De
asemenea, a avut o relație deosebită cu domnul Vilică Munteanu, amfitrionul
Arhivelor Băcăuane, care, intuindu-i calitățile și potențialul, a înconjurat-o cu
dragoste părintească, oferindu-i cadrul instituțional, științific și colegial în care
ideile și principiile sale să se manifeste pregnant. În studiile și comunicările
științifice domnia sa a abordat teme privind evenimente și personalități nu
numai ale istoriei locale și naționale, ci și internaționale. Dintre articolele și
studiile dedicate istoriei internaționale se disting cele referitoare la activitatea
Comisiei Europene a Dunării (1856-1949), principalul partener de dialog și
mentor în același timp fiind regretatul nostru coleg Alexandru-Florinel Duță, unul
dintre cei mai buni specialiști în domeniul istoriei acestei instituții internaționale.
Remarcăm, de asemenea, contribuția deosebită la editarea unor lucrări de
o deosebită ținută științifică, cum ar fi Dobrogea în Arhivele românești (15971989), Editura Etnologică, București, 2013, dar și la alte numeroase inventare
arhivistice care, deși nu au fost publicate, reprezintă adevărate monumente ale
profesionalismului pentru generațiile actuale și viitoare de arhiviști.
Pe linia valorificării științifice a informațiilor din documentele deținute de
către Arhivele Naționale Galați, pe lângă publicarea a numeroase studii și
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articole în reviste și periodice de specialitate, ori participarea, cu documentate
comunicări la sesiuni științifice, simpozioane naționale și colocvii în diverse
părți ale țării (Bacău, Cluj-Napoca, Miercurea Ciuc, Oradea, Tg. Mureș),
remarcăm implicarea directă la realizarea unor expoziții, contribuind astfel la
cunoașterea istoriei și promovarea unei imagini favorabile a instituției în
panoplia instituțiilor de cultură. Același devotament l-a manifestat prin
identificarea unor documente care au făcut obiectul unor expoziții tematice
organizate la nivel național.
Date biografice, specializări, funcții deținute, recompense
1984-1988. Grupul Școlar de Industrie Alimentară nr. 2 din Galați.
1992-1996. Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza” București (prima promoție de licențiați).
1996-1997. Arhivist la Arhivele Naționale Maramureș.
1997-2020. Arhivist la Arhivele Naționale Galați.
1996-2000. Curs de specializare în limba și paleografia maghiară, Școala
Națională de Perfecționare Arhivistică.
2001. Curs postuniversitar de specializare în relații internaționale,
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București.
2002-2018. Asociația Generală a Arhiviștilor din România – Filiala
Galați, membru fondator și secretar ales.
2004-2009. Facultatea de Drept a Universității „Danubius” Galați.
2004-2018. Înlocuitor la conducerea Arhivelor Naționale Galați, președinte
al Comisiei de inventariere a actelor normative, sigiliilor și ștampilelor, secretar
al Comisiei de selecționare a documentelor, secretar al Comisiei de atestare a
apartenenței documentelor la Fondul Arhivistic Național etc.
2010. În decursul timpului activitatea profesională desfășurată în cadrul
instituției a fost recompensată prin acordarea mai multor salarii de merit.
Recunoașterea profesională la nivel național a venit din partea Președinției
României, care, prin Decretul 1.240 din 20 decembrie 2010, i-a conferit Ordinul
„Bărbăție și Credință” în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili.
2011. Curs E.C.D.L. – permis european de utilizare a calculatorului.
2013. Curs de perfecționare privind implementarea Proiectului „Sistem
informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienților Arhivelor
Naționale” – SMIS 14180.
Epilog. Loialitate, profesionalism, modestie, generozitate sunt doar
câteva dintre însușirile care au marcat personalitatea și întreaga existență a
uneia dintre cele mai dragi colege și prietene. Înzestrată cu o memorie
excepțională, pe care o valorifica printr-un exercițiu intelectual permanent,
Gabriela Vulpe poate fi considerată, fără teama de a exagera, drept unul dintre
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cei buni specialiști din sistemul Arhivelor Naționale. Bucurându-se de
recunoașterea profesională a tuturor colegilor, a patronat moral activitatea
instituției, activitatea științifică prodigioasă fiind dublată, printr-un fericit joc al
destinului, de un om deosebit, care se mulțumea cu puțin și dăruia mult.
Pentru colectivul Arhivelor Gălățene, dar și pentru cei care au cunoscut-o,
Gabriela a rămas și va rămâne un model uman și profesional. Dincolo de
pierderea dureroasă, de neînlocuit și veșnic resimțită, ne rămâne bucuria
faptului că am cunoscut-o și a clipelor petrecute împreună.

2006, București, Academia de Poliție. O parte dintre absolvenții Facultății de
Arhivistică, promoția 1996, la întâlnirea de 10 ani. În rândul de sus,
a treia din partea dreaptă, Gabriela Vulpe.
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Un reper al Arhivelor clujene. Alexandru Matei (1933-2020)
Laurențiu MERA
Alexandru Matei s-a născut la 21 iulie
1933, în localitatea Chiherul de Sus, județul
Mureș, din părinții Maria (n. Grama) și
Vasile Matei.
Școala primară a urmat-o, în perioada
1940-1944 în satul natal, aflat sub ocupație
horthystă, iar cursurile gimnaziale și cele
liceale (1945-1952) le-a urmat la Liceul
„Petru Maior” din Reghin, devenit, după
reforma învățământului din anul 1948,
Școala Pedagogică.
După absolvirea Școlii Pedagogice din
Reghin, în toamna anului 1952, a urmat
Facultatea de Istorie a Universității „C.I.
Parhon” din București (1952-1957). În anii
studenției a efectuat lungi stagii de practică
arhivistică la Direcția Generală a Arhivelor
Statului, reușind să deprindă principalele
activități ale muncii arhivistice și de cercetare pe documente.
După absolvirea facultății, în toamna anului 1957 a fost repartizat și numit
arhivist la Serviciul Regional Cluj al Arhivelor Statului, fiind, de fapt, singura
instituție pe care a slujit-o, oficial, cu știință și conștiință, până la pensionare.
De la început s-a remarcat ca un tânăr dotat cu calități intelectuale și morale
deosebite: cinstea, modestia, caracterul, demnitatea, dorința de cunoaștere fiind
atribute care i-au împodobit personalitatea.
În anul 1961 este promovat ca arhivist principal, iar la 1 noiembrie 1964 este
numit director, șef al Arhivelor clujene. Primul său gând a fost acela de-a da
demnitate acestei instituții, prin ridicarea unui sediu modern, care să asigure
condiții corespunzătoare păstrării și conservării documentelor.
Înfruntând, cu rară diplomație, toate piedicile instituțiilor centrale și locale, a
reușit să-și vadă visul împlinit. Clujul are astăzi, datorită lui Alexandru Matei, o
clădire frumoasă, pe strada Mihail Kogălniceanu, nr. 10, inaugurată în anul 1970,
act ce a coincis cu aniversarea a 50 de ani de la înființarea Arhivelor clujene.
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Alexandru Matei a conceput și realizat emblema-sigiliu a lui Mihai Viteazul,
săpată în marmură albă, cu simbolurile heraldice reprezentative pentru cele trei țări
românești unite sub același sceptru. Prin stăruința și dârzenia lui de moț, fără să fi
obținut aprobare, a montat, noaptea, pe frontispiciul clădirii, această operă de artă,
simbol al marcării identității noastre, punând autoritățile în fața faptului împlinit.
A început, apoi, să adune de peste tot fonduri și colecții arhivistice,
documente amenințate cu distrugerea, îmbogățind simțitor zestrea documentară a
Arhivelor clujene. S-a preocupat permanent ca, împreună cu personalul instituției,
să prelucreze documentele spre a le pune la dispoziția cercetătorilor, prin sala de studiu.
Alexandru Matei a reușit, în câțiva ani, să ridice prestigiul instituției la
nivelul celor academice și universitare. A racordat Arhivele clujene la statutul de
partener egal cu Universitatea, cu Institutul de Istorie, cu Muzeul de Istorie a
Transilvaniei și cu alte valoroase instituții ale Clujului.
Perioada directoratului lui Alexandru Matei a fost extrem de fructuoasă și în
privința activității de cercetare, sala de studiu devenind neîncăpătoare, așa încât a
fost nevoie de o a doua sală de studiu. Cercetători ca acad. Ștefan Pascu, prof. univ.
Pompiliu Teodor, prof. univ. Nicolae Edroiu, prof. Gheorghe Neamțu, marele
lingvist Attila T. Szabo, prof. univ. Sigismund Jako, prof. univ. Ioan Bolovan,
acad. Ioan Aurel Pop, acad. Marius Porumb, prof. univ. Marcel Știrban, prof. Ioan
Bota, prof. Rudolf Wolf, cercetătorii Simion Retegan, Nicolae Trifoiu, Gheorghe
Iancu, Gheorghe Cipăianu, Dumitru Suciu, Ludovic Demeny, Gheorghe Bodea,
Vasile Ciubăncan, Stelian Mândruț și mulți alții erau serviți aproape zilnic cu
documente din fondurile și colecțiile păstrate la Arhivele clujene. Această perioadă
coincide și cu apariția multor lucrări valoroase care au îmbogățit istoriografia
românească.
Pentru a se asigura că documentele unităților din județ se păstrează în
condiții bune și sunt prelucrate corespunzător, Alexandru Matei a pus accent
deosebit pe acordarea asistenței de specialitate la fața locului. Astfel, prin
personalul de specialitate, a reușit să țină sub control toți creatorii și deținătorii de
documente importante, fonduri și colecții, care, apoi, au îmbogățit baza
documentară a instituției noastre. În același scop a organizat, an de an, la sediul
Arhivelor clujene, cursuri de pregătire a arhivarilor și responsabililor cu arhiva, în
urma cărora cursanții au primit atestare pe post.
Alexandru Matei, pe lângă faptul că a fost un eminent arhivist, adevărat
părinte al generațiilor mai tinere, apreciat în întreaga țară, a fost, înainte de toate, un
reputat om de știință, care și-a slujit țara cu conștiință și înalt profesionalism. Ani în
șir a condus cercul profesional al arhiviștilor ardeleni.
Paralel cu activitatea arhivistică și cea de cercetare, Alexandru Matei a făcut
parte din organisme centrale pe plan arhivistic, fiind membru în Comisia Științifică
pentru probleme arhivistice de pe lângă Direcția Generală a Arhivelor Statului,
membru în Consiliul de conducere și Colegiul de redacție al „Revistei Arhivelor”,
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membru în Comisia centrală de evaluare a documentelor. A fost membru în
Consiliul Științific al Institutului de Istorie și Filozofie a Universității clujene,
director de studii și prorector al Universității Cultural-Științifice Cluj-Napoca, unde
a susținut prelegeri de istorie generală, istoria culturii, arhivistică etc. A fost
profesor asociat al Facultății de Istorie și al Universității Tehnice.
Alexandru Matei a inițiat, organizat și condus primele cursuri
postuniversitare pe țară de arhivistică și istorie, precum și cursuri de perfecționare
în limbile și paleografiile latină, germană și paleografia gotică, cursuri urmate și
absolvite de arhiviști, cercetători și tinere cadre universitare.
Concomitent, a desfășurat și o intensă activitate creatoare, circumscrisă
istoriei naționale – cu specială privire la istoria Transilvaniei și a legăturilor
acesteia cu Moldova și Muntenia – și arhivisticii, pe de o parte, și literaturii și
filosofiei, pe de alta, activitate concretizată atât în lucrări publicate, cât și într-o
serie de manuscrise.
Alexandru Matei a
efectuat intense cercetări
și documentări în arhivele
și bibliotecile din țară și,
în paralel, în cele din
Ungaria, aducând în țară
multe copii de pe
documente privind istoria
poporului nostru, axate, 1972. Toast acasă la Ştefan Meteş. De la dreapta la stânga:
cu precădere, pe istoria Şt. Meteş, Sofia Meteş, C. Daicoviciu, Cornelia şi Al. Matei
medie – epoca lui Mihai
Viteazul, relațiile dintre Țările Române, condițiile în care s-a realizat unirea unei
părți a românilor transilvăneni cu Biserica Romei etc. – și modernă, ca spre
exemplu Revoluția română din 1848-1849 în Transilvania, ecoul Războiului de
Independență din 1877 la românii transilvăneni, pregătirea și realizarea Unirii
Transilvaniei cu România în 1918 etc. O atenție aparte a acordat cercetării și
studiului revizionismului unguresc și ocupației horthyste asupra unei părți din
Transilvania. Și unora și altora din aceste probleme le-a consacrat multe pagini,
unele publicate, iar altele doar prezentate prin conferințe, prelegeri sau susțineri la
Studiourile de Radio Cluj și București, precum și la TVR.
Paralel, a desfășurat și o intensă activitate publicistică, constând atât în
popularizarea istoriei și culturii naționale, cât și în sensibilizarea opiniei publice
românești cu privire la valoarea tezaurului documentelor arhivistice și la
necesitatea păstrării în cele mai bune condiții a propriilor arhive, acestora
alăturându-le articole de atitudine, eseuri și cugetări / reflecții, redactate sub formă
de aforisme și panseuri. O parte din ele, semnate cu numele propriu, dar mai ales cu
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pseudonimele Al. Chihereanu, Ov. Ghindaru, D. Columneanu, Al. Napoceanu
ș.a.
Din păcate, finalul carierei sale profesionale, atât de prodigioasă, a fost
umbrit de unele evenimente neplăcute, fiind acuzat de către conducerea Direcției
Generale a Arhivelor Naționale că desfășoară „propagandă greco-catolică”, fapt ce

1970. O parte din personalul Arhivelor Statului Cluj

a dus la întreruperea relațiilor instituționale firești, în decembrie 1988 fiind destituit
din funcție. La finele anului 1989, după luni de spitalizare prin clinicile universitare
clujene și după amenințări mai mult sau mai puțin voalate, în martie 1991 este
nevoit să se pensioneze medical. Toate acestea s-au făcut în condiții discutabile,
considerate nedrepte de către cel care și-a identificat cariera profesională cu însăși
instituția Arhivelor clujene, cheltuindu-și generos întreaga-i viață pe un singur
drum: casa și Arhivele. Disconfortul sufletesc, pricinuit de nedreptățile ce i s-au
făcut, l-a purtat tot restul vieții lui.
După pensionare, a continuat atât activitățile în plan didactic (predând un
curs de istoria Transilvaniei), cât mai ales al cercetării documentar-științifice, prin
continuarea studierii unor teme începute anterior: Dosarul „Hronicii” lui Șincai,
Mihai Viteazul în conștiința poporului român, Istoria națională în publicistica
eminesciană, Clujul și Unirea din 1918 etc. sau inițierea de cercetări pentru
elaborarea unei istorii, în câteva volume, cu tema: Biserica Română Unită, GrecoCatolică în Cluj – Repere istorice și personalități și a două ediții de documente:
una privind Biserica Bob din Cluj (1798-1802), iar alta Episcopia Română Unită în
anii 1945-1948 ș.a.
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Câteva recunoașteri pe plan național și internațional: „Medalia Muncii”
(1970); Ordinul „Meritul Cultural” (1981); „Diploma de fidelitate” (2003 –
Universitatea Populară Cluj-Napoca); câteva „Diplome de merit” (din partea
Direcției Generale a Arhivelor Statului); Diploma Omagială „Sfântul Iosif” și
Medalia Jubiliară „150 de ani de la întemeierea Eparhiei de Gherla – Armenopoli”;
„Man of the Year 2003” – Based on his outstanding accomplishments to date and
the noble example he has set for his peers and entire comunity, American
Biographical Institute, USA (2003); Diploma „Cetățean de Onoare al Comunei
Chiheru de Jos” (2007); Diplomă de excelență (2008 – Asociația Județeană Cluj a
Românilor Refugiați-Strămutați, Expulzați și Deportați din Basarabia, Bucovina de
Nord, Ținutul Herța și Cadrilater în perioada 1940-1945).
Marcantă personalitate a Arhivelor românești, Alexandru Matei a trecut, pe
neașteptate, în eternitate la data de 5 februarie 2020, fiind înmormântat la Cimitirul
central din Cluj-Napoca.
Nutresc convingerea că într-o viitoare lucrare privind istoria Arhivelor
României, precum și a Arhivelor clujene, personalitatea lui Alexandru Matei își va
găsi un loc binemeritat.
Din opera distinsului și valorosului arhivist și istoric Alexandru Matei,
sintetizăm:
I – Lucrări elaborate și publicate:
a) 21 de cărți – volume independente, în calitate de autor, coautor,
coordonator și colaborator.
b) 65 de studii științifice;
c) câteva sute de articole;
d) câteva zeci de prefețe, recenzii și note;
e) 12 biobibliografii. (Câteva culegeri de reflecții aforistice (publicate
doar selectiv și tematic, în publicații din țară și străinătate).
II – Lucrări aflate în manuscris, în diferite stadii de elaborare:
a) 14 volume de interes științific;
b) peste zece cicluri/plachete cu subiecte literar-artistice și alte zeci de
însemnări jurnaliere;
c) câteva culegeri tematice de reflecții aforistice;
d) o categorie aparte, formată din textele, rămase în manuscris, ale
celor circa 300 de comunicări/emisiuni susținute la Studioul de Radio Cluj și
București (o parte, constituind seriale, de la cinci-șase episoade și până la
câteva zeci – de exemplu serialul privind Istoria Clujului, transmis în anul
1974; a celor cinci înregistrări la TVR (pe teme vizând prezentarea unor
documente de interes național, din fondurile arhivistice proprii sau aduse din
arhivele și bibliotecile străine), precum și contribuția la realizarea, de către
Studioul cinematografic „Alexandru Sahia” București, a filmului Oastea lui
Avram Iancu (în anul 1987).
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Aspecte din viața și activitatea lui
Alexandru Matei, cunoscut ca istoric, arhivist și
biobibliolog, sunt reflectate în următoarele câteva
lucrări de referință: Enciclopedia istoriografiei
românești, Ed. Științifică și Enciclopedică,
București, 1978, p. 212; Aniversarea Liceului
„George
Coșbuc”
Năsăud
(1863-1983),
Cluj-Napoca, 1983, p. 124-125; Clemente
Plaianu, Geneza monografiei „Chiuza – veche
vatră românească și leagăn al Rebrenilor”, în
vol. Oameni, fapte și locuri, Cluj-Napoca, 1986,
p. 166; Arhiviștii clujeni (1920-1995), în vol. Din
istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de la
înființarea Arhivelor Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. 337; Clujeni ai
secolului 20. Dicționar esențial, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2000,
p. 196; Traian Brad, Contribuții clujene la dezvoltarea științei bibliologice.
Dicționar esențial, în vol. Lectura și biblioteca publică la Cluj, Ed. Casa Cărții
de Știință, Cluj-Napoca, 2001, p. 350; Vasile Conțiu, Interviu cu Prof.
Alexandu Matei, I-VII, în „Gazeta Reghinului”, Reghin, an XVII, nr. 3-12/2007;
Emanoil Hurdugaci, Chiheru ieri – Chiheru azi. Monografia comunei, Reghin,
2007, p. 136-137; Constantin Mustață, La mulți ani, Profesore Alexandru
Matei!, în „Adevărul de Cluj”, Cluj-Napoca, din 18 iulie 2008, p. 5 și în
„Cuvântul liber”, Târgu Mureș, an XX, nr. 141 (4819), din 19 iulie 2008, p. 6;
Vasile Lechințan, Directorul de odinioară al Arhivelor Statului Cluj –
Profesorul Alexandru Matei la 75 de ani, în „Viața Transilvaniei”,
Cluj-Napoca, an II, nr. 3 (5), p. 2; Georgeta Mărginean, Judit Demeter,
Profiluri reghinene. Dicționar biobibliografic, Reghin, 2008, p. 211-215.
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O stea a încetat să mai strălucească – Ion Soare
Ionela DINESCU
Era vara anului 1993. Mă pregăteam să
dau examen la Facultatea de Arhivistică din
București și, împreună cu tatăl meu, am venit
la Arhivele Vâlcea în speranța că voi obține
mai multe informații despre viitoarea mea
profesie.
Destinul a făcut ca prima persoană care
m-a întâmpinat pe holurile instituției să fie
arhivistul Ion Soare. Așa s-a prezentat.
Simplu, modest, așa cum l-am cunoscut și
știut până la trecerea sa într-o altă lume, pe
care și-o imagina altfel decât marea
majoritate dintre noi (se declara liber
cugetător).
Ulterior, mi-a devenit coleg din 1997 până la pensionarea sa în anul 2004.
A fost omul care m-a introdus în lumea culturală a Râmnicului, care m-a
încurajat să scriu, să cercetez, m-a îndrumat în lumea arhivelor vâlcene, dar care
m-a și „certat” atunci când, studentă fiind, am ales paleografia maghiară în
locul celei slavo-române.
Prin urmare, mă simt onorată că am posibilitatea să prezint în câteva
pagini, personalitatea remarcabilă, complexă și completă a omului, arhivistului,
cercetătorului și omului de cultură, Ion Soare.
Arhivist, cercetător, lingvist, istoric cultural, documentarist și editor de
documente, Ion Soare s-a născut la 26 octombrie 1941 în satul Bârsești din fosta
comună Bercioiu, azi comuna Budești, județul Vâlcea. Urmează cursurile
primare și cele gimnaziale în comuna natală, iar între 1955-1959 pe cele liceale
la Școala Medie de Băieți (actual Colegiul „Alexandru Lahovari”) din Rm.
Vâlcea, unde a avut șansa unor profesori excepționali, care și-au pus amprenta
asupra evoluției sale intelectuale.
După terminarea liceului și-a continuat studiile în cadrul Facultății de
Limbi Slave, secția Limba și Literatura Rusă – principal, Limba și Literatura
Română – secundar, cu a doua limbă străină franceza din cadrul Institutului de
Limbi Străine al Universității din București.
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În urma absolvirii facultății, a fost repartizat ca profesor la Școala
Generală din Boișoara, Vâlcea, unde a funcționat până în anul 1971. Între anii
1971 și 1980 a fost educator la deținuții de drept comun din Penitenciarul
Râmnicu-Vâlcea, de unde, în urma susținerii cu succes a unui concurs, a pășit în
lumea atât de fascinantă a documentelor la Arhivele Statului Vâlcea.
Aici își va petrecere cea mai îndelungată perioadă din activitatea sa
profesională ca arhivist, până la ieșirea la pensie în anul 2004.
Intrând, din anul 1978, în viața culturală, s-a manifestat în ipostaze
diverse de prozator, critic și istoric literar, redactor de publicații culturale,
editor, îndrumător literar, ceea ce l-a impus în mediul vâlcean și nu numai, ca
un veritabil intelectual polivalent și unul dintre cei mai importanți oameni de
cultură vâlceni din ultimele decenii.
Ca arhivist și cercetător s-a aplecat, cu precădere, asupra studiului
documentelor vechi, scrise în paleografie slavo-română sau în limba română cu
caractere chirilice. A ordonat și descifrat mii de documente din arhivele vâlcene
din diferite fonduri arhivistice punând la dispoziția cercetărilor informații
inedite și valoroase despre istoria locală și nu numai. Activitatea de cercetare a
fost valorificată în apariția unor lucrări de referință pentru istoria local:
Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea, 2000, Lumina cărții la Râmnic, 2001.
A colaborat la monografia Centenarul Liceului „Alexandru Lahovari” Râmnicu
Vâlcea. 1891-1991 și este coautor la documentarul biobibliografic Profesor
universitar doctor Alexandru Popescu-Mihăești sau Ethos și Logos (2008).
Alături de colegii de la Arhivele Vâlcea a publicat culegeri de documente
indispensabile cercetării istorice: Tezaur medieval vâlcea. Catalog de
documente, vol. I (1388-1715), 1983; Comori arhivistice vâlcene. Catalog de
documente, vol. II (1467-1800), 1985; Izvoare documentare vâlcene. Catalogul
documentelor de la Arhivele Naționale din Râmnicu Vâlcea, vol. III (16051821), 1996; Un secol de învățământ vâlcean. Revizoratul Școlar Vâlcea (18571950), 2001.
În anul 2005, îi apare lucrarea de doctorat Documente slavo-române
păstrate în arhivele din Oltenia. Ediție de texte, studiu paleografic și lingvistic.
Lucrarea privea cercetarea, sub toate aspectele, a 30 documente slavo-române
păstrate în arhivele din Oltenia, dintre care 24 erau inedite sau mai puțin
cunoscute.
Dar, lucrarea sa de căpătâi este, fără îndoială, Enciclopedia județului
Vâlcea, apărută sub coordonarea sa în două volume până la moartea sa: volumul
I – Prezentare generală (2010) și volumul II al lucrării – Localitățile urbane
(2012). La toate aceste volume, Ion Soare a fost coordonator și autor sau
coautor la 10 capitole. Din păcate, n-a mai apucat să vadă terminat volumul al
III-lea dedicat comunelor din județ.
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Toate aceste volume au adunat mai bine de 10 ani de trudă și studiu, Ion
Soare fiind fără tăgadă sufletul acestei acțiuni temerare, cel care a muncit până
la epuizare în speranța că județul Vâlcea va avea o asemenea lucrare,
considerând că ținutul natal merita să aibă o asemenea carte, pe care o dorea și
una „de vizită” a județului.

Ion Soare la 70 de ani. Festivitatea organizată de Arhivele Naționale Vâlcea

A fost onorat ca în două rânduri a fost ales să reprezinte instituția pe care
a slujit-o 24 de ani, Arhivele Naționale, la câteva întruniri arhivistice
internaționale. În anii 1996 și 1997 a participat la Memorialul Internațional
„Skovronek”, organizat anual la Varșovia, pe teme privind rolul arhivelor,
organizarea acestora, accesul la documente și schimburile interstatale de
specialiști și documente. În august-septembrie 2003, a fost la Moscova, unde,
ca trimis al Arhivelor Naționale, a întreprins o serie de cercetări în arhivele
rusești cu scopul depistării unor documente și informații privitoare la Țările
Române.
Ion Soare a fost și un iubitor al literaturii de bună calitate, atât în calitate
de „consumator”, dar și ca autor. A început cu poezie, ca toți adolescenții, pe
care a părăsit-o treptat în favoarea prozei.
A debutat târziu cu primul său roman apărut în anul 1993 sub titlul
„Evadatul fără umbră”, în 1996 apărându-i și cel de-al doilea roman
„Rezervația de oameni”.
A fost membru în numeroase asociații, societății și uniuni profesionale,
din domenii variate, dovadă a spiritului său enciclopedic: membru al Uniunii
Scriitorilor din România (Filiala Argeș) la Secția Critică și istorie literară,
președinte al Forumului Cultural al Râmnicului, membru al Asociației
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Slaviștilor din România, prim-vicepreședinte al Filialei Vâlcea a Societății
„Balcanoslavica”, membru al Societății de Științe Filologice din România, al
Asociației Arhiviștilor și Prietenilor Arhivelor din Rm. Vâlcea etc.
A desfășurat o rodnică activitate ca editor și redactor de cărți și reviste. A
întemeiat revistele de cultură „Povestea vorbei” (1999) și „Forum-V” (2006),
iar ca editor de carte s-a îngrijit de apariția a peste 150 de titluri (după propria
sa mărturisire). În anul 2002 a inițiat și coordonat colecția „Tezaur literar
românesc” în care, în ediție bibliofilă de buzunar, în casete a câte cinci volume,
a îngrijit „Scrieri esențiale” din nouă clasici români: Mihai Eminescu, Ion
Creangă, Ion Luca Caragiale, Vasile Alecsandri, Ioan Slavici, George Coșbuc,
Anton Pann, Alexandru Macedonschi și Panait Istrati.
Ca o recunoaștere binemeritată a eforturilor și rolului său în promovarea
culturii și trecutului Râmnicului, în 2011, Consiliul Local Râmnicu Vâlcea la
cea de-a 70 a aniversare l-a declarat cetățean de onoare.
În cartea dedicată lui în 2011 la împlinirea a 70 de ani, de către profesorul
Gheorghe Deaconu, O frunte luminată a Cetății: Ion Soare, acesta declara:
Dacă sunt mulțumit cu adevărat de vreo înfăptuire proprie? Mărturisesc, fără
ezitare, că da: în ciuda vicisitudinilor vieții, am reușit să salvez o bună parte
din sufletul copilului și al adolescentului de odinioară care purtau aceleași
nume și prenume ca mine, erau încrezători în oameni și își făureau vise și
proiecte frumoase, modelatoare pentru realitate; de-a lungul deceniilor, mai
ales în timpurile noastre pândite de dezbinare și individualism, m-am străduit
să-i împac și să-i unesc pe cei din jurul meu, având convingerea fermă că
numai astfel – împreună – putem construi ceva util, frumos și durabil; am
reușit, nu o dată, și le mulțumesc, pentru aceasta, celor care m-au înțeles și
mi-au stat alături. Atunci când aceste convingeri mi se vor clătina, îmi voi ruga
clipa să se oprească în loc, căci viața mi s-ar părea inutilă.
Vreau să cred că nu din acest motiv în ziua de 5 noiembrie 2020,
profesorul, arhivistul și omul de cultură, Ion Soare a ales să plece într-o altă
lume!
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A mai căzut un stejar din codrii Transilvanei și ai României Mari
Vasile Lechințan (21 ianuarie 1949 – 09 iulie 2021)
Ioan LĂCĂTUȘU
Vestea trecerii la cele veșnice a
distinsului cărturar clujean Vasile
Lechințan, după o scurtă și grea
suferință, ne-a întristat profund.
Istoriografia și cultura românească a
pierdut o voce autorizată, demnă și
credibilă în apărarea adevărului istoric,
a
patrimoniului
și
valorilor
fundamentale ale poporului român, un
om de aleasă omenie, de o deosebită
generozitate, un desăvârșit profesionist
care și-a pus întreaga existență în
slujba binelui public.
Regretatul publicist, remarcabil
istoric, scriitor, om al cetății și excelent
arhivist s-a născut la 21 ianuarie 1949,
în localitatea Silivașu de Câmpie, din părinții Maria și Grigore Lechințan,
județul Bistrița-Năsăud. În buna tradiție a familiilor românești, copilul,
adolescentul și apoi intelectualul patriot Vasile Lechințan și-a iubit și respectat
părinții, întreaga familie formată din surorile Lenuța Mureșan, Domnica Teglaș,
Ana Moișan și minunații lui nepoți Monica, Mirela, Marius, Dora, Sănica,
Marin, Măriuța, Mitruț și Nuțica și strănepoții Elisa, Cristina, Ionela, Andreea,
Vanessa și Răzvan. Și-a petrecut copilăria și a urmat cursurile școlii primare și
gimnaziale în comuna natală, apoi Școala Tehnică Agricolă din Târgu Mureș,
ulterior cursurile serale ale Liceului „Alexandru Papiu-Ilarian” din Târgu
Mureș. După ce ani de zile a lucrat în mai multe întreprinderi din Tg. Mureș și
Cluj Napoca, în 1983 își începe cercetările în arhivele și bibliotecile clujene,
publicând și primele articole, atrăgând, așadar, atenția asupra cercetărilor sale,
cât și prietenia unor mari personalități clujene, precum academicianul Ștefan
Pascu, istoricul Gelu Neamțu, profesorul Alexandru Matei, directorul Arhivelor
Naționale, a cărturarilor Raoul Șorban, Crișan Mircioiu ș.a.
În februarie 1989, devine angajatul permanent al Arhivelor clujene,
instituție în care lucrează cu profesionalism și dăruire timp de peste trei decenii,
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până la pensionare. Își desăvârșește studiile superioare absolvind Facultatea de
Istorie a Universității „Spiru Haret” din București, apoi masteratul în socioantropologie istorică la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca. O încununare ai imensei și asiduei sale munci de
cercetare științifică a reprezentat-o obținerea titlului de Doctor în Istorie al
Institutului „George Barițiu”, cu teza Revoluția de la 1848-1849 în comitatele
Cluj, Turda și scaunul Arieș, sub conducerea științifică a regretatului cercetător
Gelu Neamțu.
„Urmele” activităților sale sunt adânc imprimate între coperțile a nu mai
puțin de 80 de cărți tipărite în perioada 1994-2016, pe filele celor peste 70 de
studii și comunicări publicate în revistele de istorie, cultură și volume colective
din întreaga Țară, în sutele de articole din presa din țară și din străinătate. OM
de o rară noblețe sufletească, de o trăire românească autentică și profundă, de o
generozitate devenită proverbială, Vasile Lechințan era recunoscut pentru
modestia, cinstea, corectitudinea și demnitatea sa. De multe ori și-a neglijat
propria sănătate, acordând prioritate zecilor de colaborări la redactarea a
numeroase lucrări monografice de pe cuprinsul întregii Transilvanii, o atenție
deosebită fiind acordată istoriei românilor din fostele scaune secuiești. În
bunătatea sa, Vasile Lechințan nu știa să spună „nu”, nu putea refuza pe nimeni.
Vasile Lechințan a fost un excelent cunoscător al surselor documentare,
edite și inedite, un arhivist născut și nu făcut, cercetarea arhivistică devenind
rațiunea întregii sale existențe; cu puterea sa de muncă impresionantă și cu
dragostea sa nemărginită față de istoria și valorile naționale și față de dăinuirea
românească, a reușit să redea istoriografiei românești lucrări de o certă valoare
științifică. De roadele trudei sale au beneficiat sute de autori de lucrări
monografice și mii de cetățeni care au apelat la serviciile oferite de arhivele
naționale. Cu puterea sa de muncă impresionantă și cu dragostea sa nemărginită
față de istoria și valorile naționale și față de dăinuirea românească, arhivistul
Vasile Lechințan a introdus în circuitul științific documente de o valoare
excepțională pentru istoria locală, regional și națională.
Omul-instituție Vasile Lechințan, reputat istoric, prin întreaga sa operă șia câștigat un loc distinct în istoriografia și cultura românească. Majoritatea
lucrărilor istorice purtând semnătura sa sunt de tip enciclopedic, ele fiind de
regulă redactate de un colectiv de cercetători, din cadrul unui institut academic.
În acest sens, menționăm lucrările: Instituții și edificii istorice din Transilvania,
Românii din Covasna și Harghita. Istorie. Biserică. Școală. Cultură, Oficiali de
stat români din Transilvania. Dicționar, Monografia satelor din Câmpia
Transilvaniei ș.a.
Vasile Lechințan s-a afirmat, ca un publicist redutabil, prin activitatea
desfășurată ca redactor șef și membru în colectivul de redacție a mai multor
reviste din Cluj Napoca și din alte localități din țară (Astra Clujeană, Iancule

https://biblioteca-digitala.ro

Mare, Orașul, Angvstia, Acta Carpatica) și colaborator la ziarele Adevărul de
Cluj, Făclia de Cluj, Monitorul de Cluj, Gazeta de Cluj-Napoca ș.a. Sunt de
notorietate interviurile acordate de Vasile Lechințan pe teme majore din istoria
și viața publică actuală românească (în mod deosebit în revista „Formula AS”)
precum retrocedările ilegale de terenuri și clădiri publice precum și a arhivelor
bisericești, marcarea Centenarului Marii Uniri, necesitatea redactării
Enciclopediei României etc. O notorietate deosebită și-a câștigat-o prin serialul
documentar Calendar istoric al Clujului (text și iconografie), transmis zilnic,
fără întrerupere, timp de cca 1 an și 6 luni, de către TV Transilvania Live.
Publicistul Vasile Lechințan a fost un analist profund al vieții publice
românești, un critic sever dar drept al unor grave disfuncționalități existente în
societatea românească, dar în egală măsură, un vizionar, un optimist, un
susținător înflăcărat al exemplelor de bună practică.
Vasile Lechințan a fost cunoscut și apreciat ca membru activ al societății
civile, prin bogata sa activitate desfășurată în conducerea mai multor societăți și
asociații civice românești; este semnatar a numeroase proteste, apeluri, scrisori
deschise, memorandumuri, replici trimise autorităților publice locale și centrale.
A îndeplinit funcții de conducere după cum urmează: secretar al Comitetului
Român de Istoria și Filosofia Științei – Filiala Cluj; secretar al
Despărțământului Cluj al Astrei; membru în conducerile Societății CulturalPatriotice „Avram Iancu” din Cluj Napoca, a Centrului European de Studii
Covasna-Harghita din Sf. Gheorghe ș.a.
Vasile Lechințan este un apreciat prozator, cunoscut clujenilor pentru
poveștile sale savuroase din trecutul Cetății pe care le scoate la lumina zilei în
seriale publicate în presa locală ori în broșuri. După ce a trecut cu bine
încercarea provocată de infecția cu COVID 19, în cursul anului 2021, sub
genericul „Jurnal din anii ciumei COVID 19”, a publicat în serial, pe Facebook,
texte literare deosebit de apreciate de cititori, cu intenția ca acestea să fie
strânse într-un viitor volum. De aproape un deceniu, după ce a descoperit
avantajele comunicării pe Facebook și e-mail, a purtat o susținută
corespondență și numeroase postări abordând frontal cele mai actuale teme de
dezbatere publică.
Întreaga viață i-a fost călăuzită de valorile morale creștine și ale
democrației, prețuind în mod deosebit LIBERTATEA. O expresie a acestei
libertăți interioare o constituie jurnalul început în anul 1973, în plin regim
autoritar și publicat parțial în volumul omagial „Vasile Lechințan – istoric,
scriitor, om al cetății”.
Deși nu a fost locuitor al județelor Covasna și Harghita, și nici nu a fost
angajat al instituțiilor sau asociațiilor culturale românești din aceste județe,
Vasile Lechințan a fost unul din cei mai valoroși și statornici cercetători ai
istoriei românilor din județele Covasna și Harghita și a conviețuirii acestora cu
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secuii/maghiarii.
Pentru
aceasta, s-a bucurat de
aprecierea ierarhilor locului
– IPS Ioan, azi mitropolit al
Banatului și PS Andrei,
Episcopul
Covasnei
și
Harghitei,
a
preoților,
profesorilor
și
tuturor
iubitorilor de istorie din
această binecuvântată zonă
din inima României. Pentru
toate acestea, o modestă
răsplată o constituie apariția,
la editura Eurocarpatica, în
colecția
„Profesioniștii
noștri”, a volumului omagial
Vasile Lechințan – istoric,
scriitor, om al cetății,
coordonatori
dr.
Ioan
Lăcătușu și prof. Vasile
Stancu.
Pe cât a fost de prețuit,
iubit și apreciat de miile de
admiratori pe rețelele de
socializare, precum și de
Volumul Revoluția de la 1848-1849 în comitatele către colegi, prieteni și
Cluj, Turda și scaunul Arieș, teza de doctorat a lui parteneri, pe atât surprinde
Vasile Lechințan, ediție îngrijită de Ela Cosma și
trecerea cu vederea a
prof. univ. dr. Ioan Bolovan, septembrie 2021
performanțelor sale culturale,
științifice și civice de către
cei îndreptățiți să le aprecieze la justa lor valoare. Împlinirea a 70 de ani a trecut
neobservată în viața publică clujeană. Este un motiv în plus să ne achităm de
imensele datorii morale pe care le avem față de acest Om providențial, măcar
după plecarea sa în eternitate.
Bunul Dumnezeu să-i răsplătească truda jertfelnică și să-l odihnească
în împărăția celor drepți!
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Profesioniștii noștri 27. Vasile Lechințan istoric, scriitor,
om al cetății, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2020
Ioan LĂCĂTUȘU
Vasile STANCU
Centrul European de Studii
Covasna-Harghita, împreună cu
Centrul Ecleziastic de Documentare
„Mitropolit Nicolae Colan”, în anul
2010,
sub
patronajul
Înalt
Preasfințitului Ioan, Arhiepiscop al
Covasnei și Harghitei, azi Mitropolit
al Banatului și a Preasfințitului
Andrei, Episcopul Covasnei și
Harghitei, și-au propus să cinstească
pe cei ce le-au fost alături timp
îndelungat în cercetările din
domeniul arhivisticii, istoriei și
culturii tradiționale din Transilvania.
Deși nu este locuitor al
județelor Covasna și Harghita, și
nici nu a fost angajat al instituțiilor
sau asociațiilor culturale românești
din aceste județe, dr. Vasile
Lechințan a fost unul din cei mai
valoroși și statornici cercetători ai istoriei românilor din județele Covasna și
Harghita și a conviețuirii acestora cu secuii/maghiarii. Preocuparea sa pentru
cercetarea românilor din această parte de țară a început imediat după decembrie
1989, cu articolele publicate în „Vatra Românească” de la Cluj și „Românul” de
la București, referitoare la deznaționalizarea românilor (și a mai multor
neamuri) în vechile scaune secuiești și la crime de război colective comise
asupra românilor din cele două județe, după Dictatul de la Viena, dar și despre
români și secui aflați adeseori de aceeași parte a baricadei pentru realizarea
ideilor de umanitate și armonie interetnică.
După instituționalizarea activității de cercetare a istoriei și culturii locale
și regionale din Arcul Intracarpatic, activitate care a prins contur și consistență,
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mai ales după înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei și a
instituțiilor culturale profesioniste: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni,
instituțiilor de cultură subordonate Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghite,
precum: Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din
Sfântu Gheorghe și Centrul Cultural „Miron Cristea” din Miercurea Ciuc și
asociațiile culturale cu profil de cercetare, precum Centrul European de Studii
Covasna-Harghita, colegul Vasile Lechințan a devenit cel mai statornic
colaborator al acestor instituții. De aproape 30 de ani a participat la majoritatea
manifestărilor cultural-științifice, devenite tradiționale: la Sesiunea Națională de
Comunicări Științifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură,
civilizație”, la Zilele „Andrei Șaguna”, „Miron Cristea”, „Nicolae Colan”, la
alte simpozioane, colocvii și dezbateri pe teme de istorie și cultură românească
din sud-estul Transilvaniei. A făcut parte din grupul de inițiativă și din Colegiul
de redacție ale anuarului „Angvstia”, a fost membru al Colegiul de redacție al
publicației „Acta Carpatica”, anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei. A
fost inițiatorul, alături de Ana Grama și Ioan Lăcătușu, al Grupului de cercetare
„I.I. Russu”, pentru studiul sud-estului Transilvaniei, formulă instituțională care
contribuie la îmbunătățirea activității de cercetare desfășurată de ani de zile de
un grup de specialiști din principalele centre culturale ale țării și din județele
Covasna, Harghita și Mureș.
O activitate de cercetare extinsă, cuprinzătoare, laborioasă și riguroasă,
îmbinată cu eforturi deosebite și cu o determinare exemplară, a realizat Vasile
Lechințan, împreună cu Ioan Lăcătușu și Violeta Pătrunjel, la redactarea
volumului de sinteze monografice Românii din Covasna și Harghita. Istorie.
Biserică. Școală. Cultură, lucrare elaborată din inițiativa și cu purtarea de grijă
a PS Ioan Selejan, cu colaborarea preoților, profesorilor, a altor intelectuali din
cele două județe și a unor cunoscuți cercetători din București, Cluj-Napoca,
Sibiu și Târgu Mureș. Volumul prezintă, într-o formă sintetică, comunitățile
românești din Covasna și Harghita, din punct de vedere geografic, arheologic,
istoric, cultural, etnografic și eclezial, cuprinzând istoria bisericilor, școlilor,
instituțiilor, publicațiilor și asociațiilor culturale, a personalităților născute sau
care au activat în aceste localități, aspecte ale legăturilor comunităților locale cu
românii din întreg spațiul transilvan și cu cei de peste Carpați, momente ale
conviețuirii interetnice, monumentele istorice și cele de for public și alte urme
ale trecutului.
Împreună cu colegii de la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit
Nicolae Colan” și Centrul European de Studii Covasna-Harghita, din Sfântu
Gheorghe, Vasile Lechințan a sprijinit înființarea și activitatea editurilor
„Eurocarpatica” și „Grai Românesc”, a publicațiilor „Grai Românesc” – Foaie
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de spiritualitate ortodoxă editată de Episcopia Ortodoxă a Covasnei și
Harghitei, a «Buletinului Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna”», fiind un
colaborator apropiat al celorlalte publicații din zonă: „Condeiul ardelean” și
„Mesagerul de Covasna” din Sfântu Gheorghe, „Informația Harghitei” din
Miercurea Ciuc și „Cuvântul liber” din Târgu Mureș.
Istoricul Vasile Lechințan a îngrijit și a redactat prefața (împreună cu Ioan
Lăcătușu) la zece volume, printre care se află reeditarea lucrărilor: I.I. Russu –
Românii și secuii; Gheorghe Popa-Lisseanu – Originea secuilor și secuizarea
românilor; Nicolae Iorga despre secui și rostul lor între români; Strană de
strigăt românesc. Proiectul interbelic al „reromânizării secuizaților”, de
Octavian M. Dobrotă; Academicianul Horia Colan la 90 de ani: o sărbătoare a
lumii academice clujene; Viața publică din Sfântu Gheorghe – Covasna (19191989). Cronologie, de Ioan Lăcătușu; Profesioniștii noștri 11. Istoricul Gelu
Neamțu la 75 de ani, ediție îngrijită împreună cu istoricul Vasile Șt. Tutula ș.a.
Arhivistul și cercetătorul Vasile Lechințan a publicat peste 40 de studii și
recenzii referitoare la istoria românilor din fostele scaune secuiești și
conviețuirea acestora cu secuii / maghiarii, printre care mai multe conscripții
inedite cu românii din scaunele secuiești din perioada 1614-1787, patru studii
privind Limba română în viața secuilor de-a lungul secolelor (până la 1918),
lucrări care pun în evidență influența limbii române asupra limbii și vieții
secuilor de-a lungul secolelor, realitate care este atestată de numeroase
documente de epocă și unanim acceptată și demonstrată de lingviști maghiari și
români. Un număr însemnat de studii, purtând semnătura istoricului Vasile
Lechințan, se referă la istoria locuitorilor din fostele scaune secuiești, redactate
pe baza unor surse arhivistice inedite, precum: Corespondență de la românii din
secuime în „Gazeta Transilvaniei”, Aspecte inedite ale structurii confesionale
românești din scaunul Odorhei în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea,
Secuii în Moldova și Țara Românească la 1857, Români odorheeni la Scaunul
de judecată în sec. al XVII-lea, Un căpitan necunoscut al lui Mihai Viteazul în
Odorheiu Secuiesc, Pagini din presa maghiară despre români, în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. Un loc distinct îl ocupă studiile și recenziile
care conțin răspunsuri, din perspectivă românească, la unele lucrări ale
istoricilor maghiari, inclusiv la Istoria Ținutului Secuiesc, redactată de autori
maghiari, cu sprijinul Academiei Maghiare de Științe, apărută la Odorheiu
Secuiesc în anul 2016, precum și la manualul de Istoria Secuimii, editat de
Consiliile Județene Harghita și Covasna, în 2012, lucrări care continuă să
prezinte istoria unui „Ținut Secuiesc” exclusiv maghiar/secuiesc, fără să citeze
lucrările referitoare la românii din secuime, și în care problema maghiarizării
românilor din zonă este trecută cu vederea, minimalizată sau prezentată ca un
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proces firesc, natural, iar interferențele româno-maghiare nu se bucură de
atenția cercetătorilor maghiari. Aceste lucrări de istoria secuilor sunt redactate
pentru a constitui argumente pentru dezideratele politice actuale: obținerea
autonomiei pe criteriul etnic.
Dintre lucrările nepublicate, aflate în arhiva Centrului Ecleziastic de
Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, menționăm: Cronologie istorică –
Sfântu Gheorghe (Sângiorgiu) – 550 de ani de atestare ca oraș (împreună cu
Ioan Lăcătușu și Vasile Stancu) și Românii din fostele scaune secuiești în presa
românească din Transilvania, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea și începutul
sec. XX. Dar, cel mai important aspect este modul cum a realizat toate aceste
lucrări: cu acribie științifică, cu o dăruire exemplară, de multe ori, lăsând
deoparte lucrările sale și neglijând unele probleme de sănătate.
Continuând cercetările întreprinse de Nicolae Iorga, Gheorghe PopaLisseanu, Sabin Opreanu, I.I. Russu, Ioan Ranca, Ana Grama, Ioana CristachePanaint ș.a., istoricul Vasile Lechințan a devenit unul din cei mai avizați
cunoscători și cercetători a istoriei românilor de la izvoarele Oltului și
Mureșului.
Membru al Cercului de cercetători „Ion I. Russu” de la Sf. Gheorghe,
Vasile Lechințan s-a implicat, așadar, de peste 30 de ani, din îndemn propriu, cu
o rară generozitate și o exemplară solidaritate în activitatea de cercetare a
istoriei, culturii și spiritualității românești din Arcul intracarpatic. În lucrarea
Românii din Covasna și Harghita. Istorie. Biserică. Școală. Cultură, apărut la
Editura Grai Românesc, din Miercurea Ciuc, în anul 2003, împreună cu ceilalți
autori, Vasile Lechințan abordează pe larg rolul Bisericii strămoșești și a școlii
confesionale în păstrarea și afirmarea identității românești, personalitățile și
patrimoniul creat de români de-a lungul vremii în această parte de țară, precum
și problematica iobagilor români din fostele scaune secuiești, miile de români
cu numele lor maghiarizate, constituind „personajele principale” ale volumului.
Dezmoșteniți de identitatea lor românească, marginalizați și supuși unor practici
intolerante, majoritatea acestora, de-a lungul secolelor, au fost nevoiți să treacă
la altă etnie și la alte confesiuni. Cei rămași statornici în „legea românească”,
astăzi sunt mai mulți în cimitire decât în vatra localităților. În aceste condiții,
ștergând colbul de pe documentele vremii, Vasile Lechințan și colegii săi i-au
readus în circuitul public, „reînviindu-i” pentru generațiile prezente și viitoare.
Om al arhivelor, al documentului, Vasile Lechințan a evitat să se hazardeze pe
terenul speculațiilor, oferind prin studiile sale o reconstituire pozitivistă a
istoriei românilor din Arcul intracarpatic.
Istoricul, publicistul și liderul civic Vasile Lechințan este autorul a
câtorva sute de articole apărute în presa locală, regională și națională, în
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perioada 1991-2019, referitoare la o gamă largă de subiecte, de cel mai mare
interes pentru istoria și prezentul României, în general, și al românilor din sudestul Transilvaniei și conviețuirea lor cu secuii/maghiarii, în mod special. Nu a
fost eveniment mai important care a adus grave prejudicii patrimoniului public,
limbii române și simbolurilor naționale, adevărului istoric referitor la dăinuirea
românească în Transilvania și conviețuirea cu celelalte minorități naționale, față
de care Vasile Lechințan să nu ia poziție fermă, demnă și, întotdeauna, temeinic
argumentată, în modalități publicistice diverse, respectiv: interviuri,
documentare, memorii, scrisori deschise etc.
Este impresionantă solidaritatea cărturarului patriot Vasile Lechințan față
de toate demersurile societății civile românești din județele Covasna și
Harghita: adunări publice, marșuri, proteste, scrisori deschise, memorii ș. a,
demersuri întreprinse pentru combaterea proiectelor de autonomie teritorială pe
criteriul etnic, pentru înlăturarea cazurilor de discriminare a românilor numeric
minoritari din cele două județe, pentru abrogarea unor legi nedrepte, precum
Codul Administrativ, retrocedarea ilegală a unor clădiri construite din fonduri
publice etc. A fost alături de românii din județele Covasna și Harghita prin
oferirea de copii după documente autorilor de lucrări monografice și
autorităților publice locale, sprijinirea doctoranzilor din cele două județe, în
perioada studiilor doctorale, publicarea articolelor autorilor din zonă în revistele
culturale clujene, semnalarea unor noutăți editoriale referitoare la Transilvania
și Arcul Intracarpatic, participarea la lansări și prezentări de cărți semnate de
intelectuali din cele două județe, oferirea de ajutor în probleme cotidiene, dintre
cele mai diverse (de la procurarea de medicamente, la găzduirea în
apartamentul său).
Modul său exemplar de raportare la problematica specifică a dăinuirii
românești în Arcul Intracarpatic rămâne o pildă demnă de urmat pentru
generațiile viitoare. Până acum, pe lângă respectul, stima și prețuirea pe cere i le
acordăm, l-am cinstit simbolic prin acordarea mai multor diplome de merit și de
excelență, a medaliei Crucea Munților, acordată de ÎPS Ioan, cu ocazia
aniversării a 20 de ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și
Harghitei, a Premiului I.I. Russu pentru studiul sud-estului Transilvaniei, ediția
2019, iar anul trecut (2020) prin editarea volumului Profesioniștii noștri.
Istoricul Vasile Lechințan la 70 de ani.
Vasile Lechințan a fost autor și coautor a peste 50 de volume de istorie,
etnografie și proză, a peste 60 de studii și comunicări în reviste de istorie și de
cultură și în volume colective, a sute de articole în presa locală de la ClujNapoca, Sfântu Gheorghe, Bistrița, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și interviuri
pe teme majore, în mod deosebit, în „Formula AS” de la București (despre
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Lexikon-ul maghiar apărut la Budapesta în 18 volume, care îi denigrează pe
români și omite momente importante din istoria românească; despre Marea
Unire din 1 Decembrie 1918; despre retrocedările de imobile din Transilvania;
despre legea retrocedării arhivelor confesionale etc). În același timp, Vasile
Lechințan s-a afirmat ca un publicist redutabil, prin activitatea desfășurată ca
redactor șef al revistei „Iancule Mare”; membru în comitetul de redacție al
revistelor clujene „Orașul”, „Viața Transilvaniei” și „Astra Clujeană”, a unor
publicații științifice din Arcul Intracarpatic: „Angvstia”, „Acta Carpatica”,
„Almanahul Grai Românesc” și editor de lucrări literare și istoriografice. De
menționat colaborarea cu Televiziunea „Transilvania Live”, Cluj-Napoca pe
teme istorice, fiind autorul serialului documentar: Calendar istoric al Clujului
(text și iconografie), zilnic, fără întrerupere, timp de cca. un an și șase luni
(decembrie 2011 – iulie 2013) și a Calendarului istoric al Transilvaniei (text și
iconografie), în perioada decembrie 2012 – iulie 2013.
Intelectualul patriot Vasile Lechințan a fost cunoscut și apreciat ca un
membru activ al societății civile, prin bogată sa activitate desfășurată în calitate
de secretar general al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din
România, secretar al Despărțământului Cluj al Astrei, secretar al Filialei ClujNapoca a Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST),
consultant științific al Societății Cultural-Patriotice „Dragoș Vodă” Pro
Maramureș, membru în conducerea Centrului European de Studii CovasnaHarghita, colaborator al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit
Nicolae Colan” și al altor asociații culturale și civice din cadrul Forumului
Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș.
Lucrând și cercetând la Arhivele clujene de peste 35 de ani, Vasile
Lechințan a fost un excelent cunoscător al surselor documentare din această
prestigioasă instituție a Clujului. A fost un consecvent cercetător al unei alte
minunate instituții clujene: Biblioteca Centrală „Lucian Blaga”. Îmbinarea de
cunoaștere a numeroase surse edite și inedite, pentru prelucrarea cărora
majoritatea nopților din ultimele trei decenii au devenit zile de cercetare asiduă,
au făcut din Vasile Lechințan un om de cultură enciclopedică, o „enciclopedie
vie”, cum i s-a spus nu o dată. Din bogata sa bibliografie să menționăm doar
câteva titluri de lucrări asemănătoare: Instituții și edificii istorice din
Transilvania, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 2000; Clujeni ai secolului XX.
Dicționar esențial, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2000 (coautor), Oficiali
de stat români din Transilvania. Dicționar, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2003, și nu în ultimul rând, Românii din Covasna și Harghita. Istorie. Biserică.
Școală. Cultură, Editura „Grai Românesc” a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și
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Harghitei, Miercurea Ciuc, 2003 (coautor împreună cu Violeta Pătrunjel și Ioan
Lăcătușu).
În același timp, Vasile Lechințan era un analist profund al vieții publice
românești, în acest sens a se vedea „bilanțul” realizat cu ocazia aniversării
Centenarului, apărut în articolul „Ce-am avut și ce-am pierdut”. Este printre
puținii istorici români care a formulat replici documentate la lucrările unor
istorici și lideri de opinie maghiari. „Este timpul – afirma Vasile Lchințan – ca
Ungaria să respecte istoria poporului român, pentru că în manualele ungurești
se răstălmăcesc marile evenimente și se învață numai lucruri contra continuității
noastre în Carpați, fără nicio dovadă istorică. Mult invocata autonomie
teritorială nu urmărește altceva decât desăvârșirea purificării etnice, asimilarea
și alungarea românilor din zona Harghita și Covasna, începută în anul 1848 și
continuată și în prezent”.
Istoricul Vasile Lechințan le-a scris, de nenumărate ori, președintelui
Iohannis și altor factori abilitați din conducerea României despre masivele
retrocedărilor ilegale din Ardeal către Arhiepiscopia Catolică de Alba Iulia,
„producându-se una dintre cele mai mari deturnări de fonduri din istoria
Transilvaniei”. Sunt edificatoare, în acest sens numeroasele interviuri acordate
distinsului publicist Ion Longin Popescu, de la săptămânalul „Formula AS”.
A fost printre primii intelectuali români care a atras atenția asupra
„măsurii aberante a guvernului Tăriceanu, prin «retrocedările» unor clădiri
publice din Transilvania, românii fiind scoși din centrele orașelor, întocmai ca
pe vremea iobăgiei… «Sunt clujean – scria Vasile Lechințan – și observ în
fiecare dimineață cum copiii de etnie maghiară se îndreaptă spre centru, la
școli, iar copiii de etnie română, spre periferii»”.
În dezbaterile care au avut loc, după plecarea la Domnul a Regelui Mihai,
privind rolul tânărului monarh în timpul evenimentelor de la mijlocul secolul al
XX-lea, Vasile Lechințan a scris cu curaj și demnitate despre „Blestemul
României de a fi avut un rege prea tânăr și fără personalitate într-un război atât
de mare…”.
În același spirit au fost redactate articolele: „«Monumentul libertății
religioase» de la Turda, prima victorie din acest an [2018] a UDMR contra
Centenarului românesc”, „Cine este proprietarul de drept al clădirii Liceului
«Unirea» din Târgu Mureș”, „Filosoful Andrei Pleșu și sentimentul
patriotic…”, „Domnilor parlamentari români, spuneți «NU!» destrămării
Arhivelor Naționale ale României prin retrocedarea arhivelor ecleziastice” și
protestul prin care se cere „demiterea imediată a noului vicepreședinte al
Institutului Cultural Român, UDMR-istul Nagy Mihály Zoltán, care susține
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autonomia Ardealului și «eliberarea» Transilvaniei de sub «ocupația»
României”.
Un document vizionar, din păcate neluat în seamă de către conducătorii
vremelnici ai municipiului Cluj-Napoca, îl reprezintă articolul intitulat
Propuneri pentru marcarea Centenarului Marii Uniri în Cluj-Napoca!
Istoricul Vasile Lechințan și-a câștigat un loc distinct în istoriografia
românească contemporană, de doctor în istorie al Institutului de Istorie „George
Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române (2013), cu teza: Revoluția de la
1848-1849 în comitatele Cluj, Turda și scaunul Arieș (conducător științific
cercet. șt. gr. I Gelu Neamțu). Arhivistul Vasile Lechințan, prin întreaga sa
activitate, a devenit un pasionat cercetător al documentelor de arhivă,
recunoscut pentru puterea sa de muncă ieșită din comun, dar și pentru calitățile
sale de cercetător autentic: curiozitate și pasiune nestinse, îndârjire, motivare,
consecvență, inspirație.
Potrivit mărturisirii sale, încă din anul 1984 a început „pasiunea uriașă a
studierii arhivelor și bibliotecilor”, iar din februarie 1989 și-a legat destinul de
instituția comoară a Clujului – Arhivele Statului, unde și-a desfășurat activitatea
până la pensionarea sa. A declarat că ar cerceta neîntrerupt la Arhive și la
Biblioteca Centrală zi și noapte.
Interesante, pentru cunoașterea din interior a vieții cotidiene a
intelectualului clujean, sunt și următoarele însemnări din Jurnalul său: „Iubesc
viața de afară (privind pe geamul bucătăriei), iubesc partea mea, colțul meu de
oraș… Realizez că în viață se lucrează cu Eternitatea… Realizez că trebuia să
fotografiez, de când am aparat foto, din 2006 încoace, și toate afișele și
reclamele de pe străzi, pe unde am umblat, pentru că acelea reprezentau Timpul,
fragil și trecător, pecetea acelui Timp, nu blocul, clădirile, care rămân aceleași.
Acela era chiar Clujul la Timpul dat nouă atunci, cu superbia, frumusețea,
autenticitatea, falsitatea, stranietatea, caraghioslâcul și limitele lui”.
Cercetătorul Vasile Lechințan era cunoscut ca o fire modestă, generos,
optimist, sensibil, iubitor de frumos și tot ceea ce este românesc.
De-a lungul anilor, a cercetat importante fonduri din arhivele publice din
București și alte orașe ale țării (Arad, Bistrița, Baia Mare, Sibiu, Oradea, Târgu
Mureș, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc), precum și din Budapesta, pentru
identificarea documentelor referitoare la trecutul românesc și la proprietățile
publice din Transilvania. A inițiat recuperarea tezaurului documentar creat de
marile personalități culturale ale Clujului (Ștefan Pascu, Raoul Șorban, Crișan
Mircioiu, Nicolae Colan, Marin Oprea, Alexandru Cristureanu, Vasile Herman
ș.a.).
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Vasile Lechințan se numără printre pionerii cercetătorilor care au adus în
dezbaterile publice probleme care nu au fost abordate în regimul trecut:
problema retrocedărilor ilegale, scoaterea românilor din centrul orașelor
transilvane, maghiarizarea românilor din fostele scaune secuiești, crimele
săvârșite asupra românilor din timpul Dictatului de la Viena, oficialii de stat
români de până la 1918 etc.
Deși avea o pensie modestă, Vasile Lechințan era unul din cei mai
„bogați” oameni ai Clujului de astăzi: câteva mii de prieteni (reali și virtuali pe
facebook) în Cluj-Napoca, în Transilvania și în tot arealul unde trăiesc românii.
O altă trăsătură definitorie este că a fost consecvent în a respecta pe
oamenii de valoare care l-au ajutat în timpul vieții lor: acad. Ștefan Pascu,
istoricul și arhivistul Alexandru Matei, cel care i-a înlesnit angajarea la
Arhivele Naționale Cluj, istoricul Gelu Neamțu și pe mulți alții. A apreciat
munca onestă a unor cercetători maghiari din România, având relații amicale la
Arhive cu regretații Kiss Andras, Pataki Jozsef, Wolf Rudolf ș.a. Bineînțeles că
Vasile Lechințan avea și „defecte”, cel mai mare fiind acela că, nu știa să zică
nu atunci când i se solicita sprijinul în documentarea pentru elaborarea unor
lucrări, iar de multe ori, cei care primeau acest sprijin dezinteresat, „uitau” să
mai menționeze colaborarea lui Vasile Lechințan.
După propriile mărturisiri, foarte mult s-a bucurat descoperind documente
inedite despre cnezi și juzi români din Câmpia Transilvaniei și din zonele
montane și submontane ale comitatelor Cluj și Turda, despre oficialii români
din diferite dregătorii ale Transilvaniei de până la 1918, apoi a descoperit
tipărituri necunoscute în limba română din secolul al XVIII-lea și din prima
jumătate a celui următor, documente despre pușcașii chioreni din secolul al
XVII-lea, despre elevii români la gimnaziile franciscane din Transilvania din
secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului următor (total inedite, despre
care nu se știe în istoria învățământului românesc) etc.
A fost coautor la volumele Documente privind mișcarea națională a
românilor din Transilvania (1892-1894), Istoria României: Transilvania: Vol.
II (1867-1947), Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria. Volumul
X. Comitatul Turda, Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria.
Volumul XI. Comitatul Cluj, Clujeni ai secolului XX. Dicționar esențial.
Aproape 30 de monografii, schițe și studii monografice ale unor localități,
societăți culturale, personalități și instituții, poartă semnătura sa. Dintre acestea,
Monografia satelor din Câmpia Transilvaniei constituie „o premieră în
istoriografia românească”. Volumul poartă semnătura, am putea zice,
„Institutului de Cercetări Vasile Lechințan”.
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Volumul Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu din România –
Album și cronologie (1992-2015), la care a fost coautor, reprezintă o lucrare
monografică în care se oglindește o istorie demnă a neamului nostru, începînd
de la nașterea marelui erou național – patronul Societății – Avram Iancu, până
în zilele noastre, cu tot efortul românilor, al membrilor din toate filialele
Societății de a păstra vie amintirea Craiului Munților Apuseni ai Transilvaniei
și de a-i duce visul mai departe de a fi națiunea noastră fericită. Volumul, care
este și din punct de vedere tehnic o realizare de excepție, a apărut la Editura
Ecou Transilvan, la finele anului precedent, cu sprijinul financiar al Consiliului
Județean Cluj.
Din rândul lucrărilor reprezentative fac parte și Cronologia ideii
memorandiste la românii din Transilvania, Țara Silvaniei [antologie cu cele
mai frumoase texte despre ținuturile sălăjene], Cluj-Napoca și Marea Unire,
Album Clujul interbelic, Procesul criminalilor de război de la lp, Treznea,
Huedin, Mureșenii de Câmpie și din alte localități sălăjene. Sentința din 13
martie 1946 a Tribunalului Poporului din Cluj, Eliberarea Clujului – 11
octombrie 1945, Deținuți politici în închisorile Clujului din perioada stalinistă
etc.
Istoricul Vasile Lechințan a fost, în mod fericit, completat de publicistul
cu o largă recunoaștere, autor a sute de articole și interviuri în presa locală,
regională și națională, pe teme majore, de mare actualitate pentru interesul
național. Prin activitatea de istoric, publicist, lider de opinie, Vasile Lechințan
era o personalitate care se bucura de o largă notorietate în Cluj, în Transilvania
și la nivel național.
A abordat, fără complexe, și aspecte privind perioada comunistă,
realizând frumoasa carte Istoria României – Album – Secolul XX. Deceniul 7
(1961-1970). Apariția acestui album s-a vrut o reconstituire a istoriei României
reale și vii, „cea care a rămas în memoria afectivă a națiunii” și nu o
reconstituire a spiritului epocii, o materializare a unei nostalgii față de „lagăr”.
Autorul afirma că „Fiecare popor, fiecare conștiință care-și iubește țara în care
s-a născut, țara din orice epocă, fie favorabilă, fie grea, are o memorie bine
sedimentată a adevăratei vieți naționale de atunci”.
Cartea Personalități ale Centenarului Marii Uniri din 1918 în cimitirele
clujene – ghid istoric, scrisă în colaborare cu Ioan Ciorca, a fost lansată la
Muzeul Mitropoliei Clujului, în prezența ÎPS Andrei Andreicuț. Evenimentul a
făcut parte din seria de manifestări aflate sub genericul „Serilor culturale” ale
Muzeului, care au fost dedicate Marii Uniri de la Alba Iulia, din 1 Decembrie
1918. Istoricul-arhivist Vasile Lechințan a precizat că „a fost o datorie morală
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de a cunoaște locurile de veci ale înaintașilor noștri cei mari, care au dat o față
frumoasă României”.
Vasile Lechințan și-a închinat ani buni și rodnici cercetării documentelor
de arhivă și valoroaselor fonduri de cărți și publicații din bibliotecile clujene.
Acestei munci i s-a alăturat un deosebit simț al importanței valoroaselor
descoperiri, un discernământ și un echilibru de admirat. A adus realizări
semnificative pentru istoriografia transilvană. Studiile sale s-au focalizat, în
general, pe problematica socială, culturală și națională a Transilvaniei, prin
cercetarea unor importante evenimente din istoria națională, precum: istoria
personalităților (să amintim valoroasa lucrare despre oficialii de stat români), a
instituțiilor din Transilvania (cu evidențierea contribuției românilor ardeleni la
construirea și susținerea edificiilor publice din centrele istorice ale orașelor
transilvănene), lupta pentru emancipare națională ș.a. Multe din lucrări, de o
asemenea factură și complexitate, sunt de regulă elaborate de institute
academice și nu de un singur specialist.
În buna tradiție a iluștrilor săi înaintași clujeni: Silviu Dragomir, Ștefan
Pascu, David Prodan, I.I. Russu ș.a., lucrările istoricului Vasile Lechințan au un
pronunțat caracter militant. Era mereu atent la spiritul vremii, împărtășind, ca
mulți alții din generația lui, credința în valoarea dreptului istoric și s-a angajat
în dezbateri istoriografice cu substrat național. A preluat de la maeștrii săi
metoda de cercetare și de prezentare științifică a documentelor, spiritul de mare
forță al neodihnei, iubirea necondiționată față de strămoși, dar și respectul
pentru istoria reală și nefalsificată a concetățenilor noștri de altă etnie. Sutele de
articole de popularizare apărute în mass-media, purtând semnătura lui Vasile
Lechințan, au o temeinică documentare și rigurozitate, fiind deosebit de
apreciate de către publicul cititor. Remarcabilă este și participarea sa la
numeroase manifestări științifice și culturale (sesiuni de comunicări,
simpozioane, colocvii, dezbateri, evocări, expoziții), organizate în principalele
centre culturale ale țării (Cluj-Napoca, Sfântu Gheorghe, Covasna, Miercurea
Ciuc, Toplița, Izvoru Mureșului, Târgu Mureș, Arad, Zalău, Vișeu de Sus,
Bistrița, Dej, Aiud, Sibiu, Alba Iulia, Câmpeni etc.).
A fost mereu preocupat pentru perfecționarea pregătirii profesionale,
inclusiv și ca autodidact, prin însușirea paleografiilor în care sunt scrise
majoritatea documentelor transilvane cercetate, prin absolvirea cursurilor
universitare, de masterat și de doctorat în științe istorice, cu o temă referitoare la
Revoluția de la 1848-1849 în Transilvania.
De menționat sensibilitatea sa sufletească, specifică intelectualilor
autentici, valorificată în reușite încercări literare, apoi iubirea sa jertfelnică
pilduitoare față de mama sa, față de sora sa grav bolnavă Ana, dar și puterea de
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a face față încercărilor vieții pentru a răzbate în viață cu demnitate, onestitate,
generozitate, echilibru și înțelepciune.
Remarcabilă era și iubirea sa față de satul natal, căruia i-a închinat un
Album și cronologie și i-a editat și prefațat o lucrare de folclor și etnografie
scrisă de învățătorul Matei Achim. După racordarea sa la internet și la
Facebook, Vasile Lechințan a întreținut o bogată corespondență pe email și
numeroase intervenții pe Facebook, punându-și în valoare calitățile sale de
erudit intelectual patriot, de scriitor talentat, istoric performant, publicist iscusit,
om de spirit românesc, cu o largă deschidere spre cultura europeană și cea
universală.
Volumul de față păstrează, în general, structura majorității volumelor
apărute în colecția „Profesioniștii noștri” (repere biobibliografice, mesaje și
cuvinte de prețuire, articole și studii redactate de colegi și colaboratori, pagini
de corespondență, extrase din recenziile unor cărți semnate de Vasile Lechințan,
autografe primite, ilustrații ș. a), dar are și capitole specifice, precum: file de
jurnal, corespondență pe email și intervenții pe Facebook, interviul cu
îngrijitorul ediției Ioan Lăcătușu ș.a.).
Informațiile din toate capitolele volumului, fiecare în parte și toate
împreună, redau, sintetic și credibil, profilul profesional și moral al
„profesionistului nostru” Vasile Lechințan, care și-a câștigat pe merit, prin
realizările sale, prin noblețe sufletească, prin trăirea-i patriotică autentic
românească, un loc în galeria personalităților care au apărut în prestigioasa
colecție „Profesioniștii noștri”.
Volumul nostru reprezintă un binemeritat omagiu adus istoricului,
arhivistului și omului cetății Vasile Lechințan, prea repede plecat la cele
veșnice.

https://biblioteca-digitala.ro

Profesioniștii noștri 29. Profesorul, istoricul și publicistul Vasile
Stancu la 75 de ani, Editura Eurocarpatica, 2021
Ioan LĂCĂTUȘU
După ce a îngrijit, prefațat și
recenzat o bună parte a celor 28 de
volume care au apărut în colecția
Profesioniștii noștri, din cadrul
Editurii Eurocarpatica, în perioada
2010-2020, acum a sosit momentul
ca profesorul, istoricul, publicistul
și liderul civic Vasile Stancu să fie
onorat cu un asemenea volum,
meritând cu prisosință cinstea de a
figura în galeria personalităților
omagiate
în
cunoscuta
și
recunoscuta colecție a Centrului
European de Studii CovasnaHarghita. Din această perspectivă,
volumul reprezintă o recompensă
morală meritată pentru întreaga
activitate de peste 50 de ani,
desfășurată cu profesionalism și
dăruire pe tărâmul propășirii școlii
și culturii românești din sud-estul Transilvaniei de către prof. Vasile Stancu, om
de bază al vieții românești din Sfântu Gheorghe și din întreg arealul fostelor
scaune secuiești de odinioară, zonă atât de greu încercată de valul antiromânesc
de după 1989.
Volumul oferă posibilitatea cititorilor de a cunoaște, pe bază de
documente, bogata activitate cărturărească a profesorului, publicistului și
istoricului Vasile Stancu, concretizată în peste 750 de volume, studii și articole
apărute în ultimul sfert de veac, în următoarea configurație: 13 volume
coordonate sau îngrijite, din care șapte împreună cu Ioan Lăcătușu; 47 de studii
privind cercetarea istorică, apărute în reviste și volume de specialitate din
întreaga țară și din Republica Moldova, la care se adaugă un număr de 39 de
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studii redactate împreună cu Ioan Lăcătușu, din care 24 au fost publicate în
volumul Contribuții documentare privind Istoria Românilor transilvăneni,
Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2016. Sprijinul acordat tinerilor
cercetători, colegilor, colaboratorilor și partenerilor în editarea unor volume s-a
materializat în redactarea unui număr de 23 de Prefață, Cuvânt înainte, În loc
de prefață, Introducere, Argument, Postfață, la volume cu o mare diversitate
tematică. La acestea se adaugă încă 250 de studii, articole, recenzii, publicate în
anuare, volume, reviste, buletine, publicații periodice din întreg arealul
românesc. Colaborarea statornică și benefică, timp de 15 ani, cu săptămânalul
„Adevărul Covasnei”, devenit bilunarul „Condeiul ardelean”, a făcut posibilă
apariția în paginile publicației, sub semnătura prolificului și exigentului
publicist și istoric Vasile Stancu, a aproape 400 de articole, din care: 93 cu
tematică istorică, 82 de recenzii și prezentări de carte și reviste, 45 de materiale
despre prieteni și colegi, oameni în preajma cărora și-a desfășurat activitatea, și
148 de alte articole, reportaje, interviuri, știri ș.a. Majoritatea studiilor și
articolelor au fost prezentate, în ultimii 15 ani, mai întâi, sub forma unor
comunicări, în programul a 211 manifestări cultural-științifice din întreaga țară
și din comunitățile istorice românești din afara granițelor actuale ale țării. Dacă
punem la socoteală timpul alocat deplasării la aceste manifestări, rezultă că
istoricul nostru din Sfântu Gheorghe, Vasile Stancu, doi ani a participat, în
ultimul sfert de veac, la aceste adevărate cursuri academice care, pe lângă latura
științifică, au avut un mare rol în afirmarea publică a cercetătorului Vasile
Stancu și în sporirea numărului prietenilor și colaboratorilor săi. Încă de la
început, am ținut să prezentăm aceste informații credibile și onorante, care
justifică pe deplin includerea profesorului, publicistului și istoricului Vasile
Stancu în colecția Profesioniștii noștri, a Centrului European de Studii
Covasna-Harghita.
În decursul anilor, împreună cu colegii de la Centrul European de Studii
Covasna-Harghita, a stabilit legături trainice între românii din sud-estul
Transilvaniei cu cei din toate provinciile istorice românești. În acest context, au
fost primite cu real interes comunicările referitoare la abordarea istoriei
românilor din Transilvania în programul manifestărilor cultural-științifice și în
cuprinsul publicațiilor de specialitate din județul Bacău (în principal, în „Acta
Bacoviensia”, redactor șef Vilică Munteanu), la unele momente din istoria
Moldovei, în mod deosebit a romano-catolicilor din Moldova, la ierarhul
Visarion Puiu, evocat la Roman, Pașcani și împrejurimi, la istoria românilor din
Banat, abordată în cadrul manifestărilor organizate la Timișoara, Arad și
Caransebeș și a celor din Transilvania, Crișana și Maramureș, prezentate în
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programul manifestărilor desfășurate la Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare,
Zalău, Târgu Mureș, Sibiu, Brașov etc. și nu în ultimul rând, în a celor similare
din județele Covasna și Harghita. Este cronicarul recunoscut al aparițiilor
anuarelor „Acta Carpatica”, „Sangidava” și „Acta Bacoviensia” și al revistei
trimestriale de poezie „Claviaturi” din Brașov, condusă de prietenul său, poetul
George Echim.
Prioritate, așa cum era și firesc, o au articolele pe teme de istorie, urmate
de recenziile și prezentările de carte, interviurile cu personalități din domeniile
administrației publice, culturii și ale vieții publice din județele Covasna și
Harghita, reportajele despre desfășurarea unor manifestări cultural-științifice și
civice, știrile etc. Îi datorăm publicistului Vasile Stancu păstrarea, în arhiva
Centrului „Nicolae Colan”, a unei colecții cuprinzând câteva mii de fotografii
de la principalele manifestări românești din zonă și din țară.
În același timp, în calitate de lider civic, profesorul Vasile Stancu, prin
activitatea sa pusă în slujba binelui public, este recunoscut, pe bună dreptate, ca
un reprezentant de frunte al intelectualilor din județul Covasna, unul din cei mai
activi membri ai societății civile, prezent la toate manifestările culturale și
civice românești, aducându-și de fiecare dată, o contribuție de substanță la
reușita lor. Este membru fondator și în conducerile: Fundației „Mihai Viteazul”,
Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna”, Asociației Pedagogilor Români din
județul Covasna, Despărțământului ASTRA Covasna-Harghita, Fundației
Naționale „Neamul Românesc” – Filiala Covasna, Forumului Civic al
Românilor din Covasna, Harghita și Mureș. Ani de zile, a activat ca membru al
Comisiei Inspectoratului Școlar Județean Covasna de denumire a școlilor,
membru al Comisiei Județene de aprobare a stemelor localităților și a Comisiei
Județene de aprobare a denumirii unor obiective și străzi.
Fiind membru activ în toate aceste organizații neguvernamentale, a
susținut sute de conferințe, a participat la numeroase mese rotunde, sesiuni de
comunicări, simpozioane, manifestații civice, întâlniri cu ierarhii Bisericii
Ortodoxe, parlamentari și membri ai guvernelor postrevoluționare, la cursuri ale
Universităților de Vară de la Izvoru Mureșului și Vălenii de Munte, la întâlniri
cu delegații ale românilor din Bulgaria, Bucovina, Serbia, Ungaria și Republica
Moldova, atât în Țară, cât și peste granițe, cu preponderență în orașele
basarabene Chișinău, Anenii Noi, Cahul etc.
Bun comunicator prin intermediul internetului, sociabil și generos,
profesorul Vasile Stancu se bucură de prietenia a numeroși istorici și cercetători
din domeniul științelor sociale, din întreaga țară și din comunitățile istorice
românești din străinătate. Cu prietenii din Sfântu Gheorghe, după modelul
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cluburilor englezești, adaptat în variantă covăsneană, se întâlnește permanent, la
locația „de la semafor”.
Pentru întreaga sa activitate didactică, culturală, științifică, publicistică și
civică a fost distins cu titlul de „Cetățean de onoare al comunității românești din
Sfântu Gheorghe”, cu premiul „I.I. Russu” pentru studiul Istoriei românilor din
sud-estul Transilvaniei, precum și cu numeroase alte distincții, diplome și
medalii din partea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, Ligii CulturalCreștine „Andrei Șaguna”, fundațiilor „Mihai Viteazul” și „Miron Cristea”,
Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș ș.a.
Volumul „Profesioniștii noștri” – Profesorul, istoricul și publicistul
Vasile Stancu la 75 de ani are o structură după cum mărturisea odată autorul
omagiat că i-ar plăcea să aibă o carte a sa: mesajele, mărturisirile, gândurile,
cuvintele de suflet din partea prietenilor, colaboratorilor și partenerilor
(prezentate în ordinea alfabetică a autorilor) și o antologie a unei perioade
istorice înfățișate în studiile și articolele pe care le-a scris.
Sunt de-a dreptul emoționante mesajele primite de la prieteni, care-i
conturează personalitatea văzută din unghiul fiecăruia, cu diferitele-i aspecte
morale și intelectuale: modestie, amabilitate, atenție față de cei din jur
(Constantin Aitean Taus); iubirea de oameni și de frumos, generozitatea (Florin
Bengean); verva și buna dispoziție „în colectivitatea cărturărească” (Nicolae
Bucur); energia și spiritul metodic și combativ (Gh. Calcan); caracterul
puternic, firea deschisă, eleganța în comportament, rigurozitatea față de sine și
față de ceilalți, calitatea de a fi un mare patriot (Elena Chiaburu); cariera
didactică de excepție (Anton Coșa); devotamentul față de oamenii buni (Adrian
Deheleanu, Adriana Filofteia Dehelenu); viața drept „pildă de bunătate și jertfă
pusă în slujba neamului românesc” (Eugeniu Criste); specialist cu fină expertiză
și cu bogată experiență (Doru Decebal Feldiorean); viața și activitatea pusă în
slujba concetățenilor săi (George G. Echim); calitatea de a spune lucrurilor pe
nume, cu toate riscurile asumate (Ion Giurcă); talentul și harul de cronicar
(Constantin Gomboș); munca și osteneala în activitatea de cercetare (Stelian
Gomboș); firea de „om profund, generos și talentat” (Ioachim Grigorescu);
faptul de a fi săpat „în adâncurile istoriei neamului” (Mircea Haas); „înaltul
profesionalism, documentarea exemplară, atașamentul față de adevăr și, nu în
ultimul rând patriotismul” (Titel Ionescu); aura de modelator de suflete de
copii, chipul grav și blând (Vasile Lechințan); „dragostea pentru istorie și tot
ceea ce înseamnă pământ și suflet românesc, istorie pe care o slujește cu
pasiune, rigurozitate și profesionalism (Vilică Munteanu): lupta sa pentru ca
„istoria să ocupe locul pe care îl merită în pregătirea elevilor, în formarea
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conștiinței lor naționale, a sentimentului de apartenență la un neam, la o țară”
(Rodica Pârvan); erudiția, prezența în public întotdeauna cu expuneri
documentate (Maria Peligrad); conduita moral-civică „de excelență, model
superior de altruism, înțelepciune, profesionalism” (Viorica Popescu); prezența
întotdeauna în public cu teme de real interes, chiar și pentru cei de altă etnie
(Ciprian Popica): situarea mereu „în litera și spiritul documentelor”, formulând
concluzii fără ură și părtinire (Gavriil Preda); rigoarea, acribia, exactitatea și
profesionalismul de care a dat și dă dovadă (Dan Prisăcaru); caracterul jovial și
energic (Domnița Radu); prezența benefică în viața comunității, faptul că
„aduce consistență în exprimarea valorilor reprezentative și profunde ale
românilor din zonă”, fiind „preocupat de acuratețea mesajului său” (Ioan SabăuPop); scrierile pe teme de istorie îi sunt de înaltă ținută științifică, cu mare
încărcătură de conștiință națională, sădită „cu generozitate și patriotism în
sufletele oamenilor, ca și ale multor generații de copii care au avut privilegiul
de a-l avea dascăl” (Ioan Solomon); caracterul jovial, „loial misiunii de
cercetare și răspândire a informației istorice” (Corina Bărăgan-Sporea); o
„voce” distinctă și puternică, un „apărător al românilor, românismului și
românității din Arcul Intracarpatic” (Alin Spânu); „dascăl de excepție,
important om al cetății, profesionist al ideii de a fi Român” (Maria Stoica); un
„apropiat sufletului meu” (Ilie Șandru); un istoric adevărat, cu scrieri care
„poartă stindardul veridicității, al certitudinii” (Árpád Tóth); o personalitate
marcantă a Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sf. Gheorghe
(Mihai Trifoi); „un istoric adevărat, cu care istoriografia românească are a se
mândri” (Petre Țurlea); „un model de urmat în viața tinerilor care i-au trecut
prin mână” (Ioan Paul Voinescu). Toate aceste creionări la un loc formează o
identitate de cărturar minunat și deosebit de necesar vieții românești atât de
urgisită în zonă, dar și vieții spirituale naționale.
Rugămintea îngrijitorului volumului transmisă prietenilor autorului
omagiat, ca din frânturi de gânduri, mesaje și impresii personale ori
instituționale să realizăm, împreună, un portret de profesionist, a fost pe deplin
onorată. Textele primite redau sugestiv și convingător, un portret complex al
protagonistului din multiple unghiuri și perspective, care poate reprezenta
modelul-imbold pentru tinerii studenți și doctoranzi, care au folosit și folosesc
în cercetările lor, lucrările de referință ale istoricului Vasile Stancu.
Capitolul Repere biografice cuprinde Curriculum Vitae, redactat
„nemțește”, de autorul omagiat, fără a omite niciun amănunt dintr-o carieră
profesională pilduitoare și o valoroasă implicare în viața cultural-științifică și
civică a municipiului Sfântu Gheorghe și a județelor Covasna și Harghita.
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Un capitol important al volumului este format din cele 15 de studii și
articole purtând semnătura autorului omagiat, texte care au apărut în diverse
publicații de specialitate: anuare, buletine, reviste și articole în „Condeiul
ardelean”, iar acum sunt prezentate în volumul de față, oferind posibilitatea
cititorului să aibă acces la conținutul lor și să poată cunoaște o parte din
scrierile istoricului Vasile Stancu.
Studiile au fost selectate de către autor, din cele privind istoria românilor
până la Marea Unire. De remarcat atenția acordată unor personalități ale istoriei
naționale și locale, care au îndeplinit importante demnități publice în secolele
XIX și XX, precum: istoricul Nicolae Iorga, mitropolitul Vasile Mangra,
publicistul și omul politic Octavian Codru Tăslăuanu, preotul Aurel Nistor și
alții. De asemenea, sunt evidențiate unele tradiții ale românilor din sud-estul
transilvan, în mod deosebit, cele din localitatea Brețcu.
Bogata activitate de cercetare istorică desfășurată de Vasile Stancu, în
calitate de colaborator statornic al Centrului Ecleziastic de Documentare
„Mitropolit Nicolae Colan” și de cercetător asociat al Centrului de Studii
Covasna-Harghita, include și titlurile altor peste 30 de studii, redactate
împreună cu dr. Ioan Lăcătușu. Majoritatea acestora valorifică editorial
informații din documentele aflate în păstrare la Arhivele Naționale Covasna și
în Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” și
cele din baza de date a Centrului European de Studii Covasna-Harghita. Studiile
menționate au fost prezentate în cadrul unor sesiuni de comunicări științifice,
care au avut loc la Caransebeș, Arad, Timișoara, Oradea. Satu Mare, Tg. Mureș,
Bacău, Roman, Iași, București, Toplița etc. și au fost publicate în prestigioase
reviste de specialitate sau în volume colective, inclusiv în volumul Contribuții
documentare privind istoria românilor din Transilvania, apărut la Editura
Eurocarpatica din Sfântu Gheorghe, în anul 2016, sub semnătura celor doi
autori.
În capitolul Despre cărți…, sunt prezentate 45 de recenzii (introduceri,
prefețe, cuvinte înainte) ale unor volume referitoare la istoria și cultura
românilor din Arcul Intracarpatic semnate de Ioan Lăcătușu, Vasile Lechințan,
Violeta Pătrunjel, Erich-Mihail Broanăr, Maria Cobianu-Băcanu, Ilie Șandru,
Stela Buda, Corina Bărăgan-Sporea, Florentina Teacă, Petre Țurlea, Elena
Cobianu, Constantin C. Gomboș, Ioan Rad, Dan Prisecaru, Vasile Ilica, Doru
Victor Iancu, Victor Știrbeț, Cristina Țineghe sau volumele din colecția
„Profesioniștii noștri”, dedicate unor personalități precum Liviu Boar, Ioan
Ranca, Ion Micu, Ioan Lăcătușu, Ioan Sabău-Pop, Ion Giurcă, Petre Țurlea.
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Deoarece mai mulți dintre autorii mesajelor au apreciat metoda statistică
folosită de istoricul Vasile Stancu în unele din recenziile sale, reproducem un
fragment dintr-o asemenea recenzie: „Volumul Repere Identitare Românești din
județele Covasna și Harghita – Ediția a II-a / 2019, de Ioan Lăcătușu și ErichMihail Broanăr, se constituie din două părți distincte, părți care au însă o
structură asemănătoare, diferența constituind-o argumentul (sursa, izvorul) adus
în sprijinul temei abordate, care, după cum bine știm, este „depozitarul
memoriei națiunii”… Prima parte a volumului este, practic, un album care
prezintă imagini reprezentative despre istoria și cultura românilor, grupate
tematic și cronologic. Într-un spațiu tipografic (p. 19-484) de 462 de pagini,
format A4, sunt cuprinse patru capitole și sunt prezentate 1.812 imagini, 18
planșe cu imagini (cuprinzând 158 de piese) și 7 hărți. Din cele 462 de pagini,
256 + 2 coperți (55,60%) sunt integral acoperite de imagini… În prima parte,
argumentul îl reprezintă fotografia, care face fiecare, după spusele lui Nicolae
Iorga, „cât o mie de cuvinte”, iar în partea a doua, argumentul îl reprezintă
documentul, actul scris, actul din arhivă… Capitolul al treilea, care dă și titlul
volumului, Repere identitare românești, (cuprinde 184 de pagini, cu 7 mai
multe decât în prima ediție) se referă la instituțiile românilor, în 888 imagini,
mai mult cu 78 de imagini decât în prima ediție: 217 – privitoare la biserica
ortodoxă și greco-catolică, 189 la școala românească, 61 la instituțiile de
cultură, 53 la asociațiile culturale, 58 la publicațiile în limba română și bilingve,
80 la monumentele de for public, 177 la manifestările cultural-științifice
organizate de comunitățile românești, 15 la performanțele sportive și 38 la
însemnele identitare”.
Despre prieteni, oameni … actualul volum, cuprinde „portrete” (evocări,
interviuri, laudatio etc.) dedicate unor personalități locale sau centrale
contemporane. Printre cele omagiate se află oameni care au „sfințit” sau
„sfințesc locul”, din rândul cărora amintim pe: Ioan Ranca și Ilie Mușat sau Ilie
Șandru, Dorin Coltofeanu, Constantin C. Gomboș, George Echim, Árpád Tóth,
Ioan Cotici, dar și pe „doamnele profesoare” Corina Sporea-Bărăgan, DoinițaAna Dobrean, Florentina Teacă și „intelectuali români din inima țării din
paginile colecției „Profesioniștii noștri”. Textul „Laudatio” este dedicat
profesionistului inginer Sorin Mihail Stoican, care a primit titlul de Cetățean de
onoare al comunității românești din Sfântu Gheorghe.
În volum sunt redate și autografele, premiile și distincțiile primite de
autorul omagiat, precum și un bogat capitol de ilustrații.
În această perioadă, când principalele organizații nonguvernamentale
românești din județele Covasna și Harghita împlinesc 30 de ani de la înființare
lor, iar Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei și Centrul Ecleziastic de
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Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” împlinesc un sfert de veac de rodnică
activitate pentru prezervarea și afirmarea identității românești în mediul
multietnic și pluriconfesional al județelor Covasna și Harghita, volumul
omagial dedicat profesorului, publicistului și istoricului Vasile Stancu prezintă
viața și activitatea acestui intelectual român de pe meleagurile covăsnene,
implicat profund în realizarea obiectivelor principale ale instituțiilor susmenționate, dar, în același timp, reprezintă o cronică fidelă a manifestărilor
organizate în zonă, a puținelor izbânzi și a numeroaselor încercări și
neîmpliniri, constituind o mărturie credibilă, pentru generațiile viitoare, despre
oamenii acestor binecuvântate locuri din inima României și despre faptele lor
pentru asigurarea dăinuirii românești, în pace și bună învoire, cu concetățenii
maghiari și cei de alte naționalități.
În același timp, prin apariția acestui volum, îngrijitorul său are
posibilitatea să răsplătească, fie și parțial, generozitatea istoricului Vasile
Stancu omagiat, care, în decursul anilor, cu acribia-i cunoscută, a redactat
recenzii valoroase ale tuturor lucrărilor sale. Mulțumesc, Bebe! Bunul
Dumnezeu să-ți dea sănătate să poți să continui activitatea, în domeniile în care
te-ai consacrat, și să te bucuri de succesul copiilor și nepoților, aflați la mare
depărtare geografică, dar foarte apropiați sufletește. La mulți și rodnici ani,
alături de frumoasa ta familie și de familia mare a prietenilor din întreaga țară,
îndeosebi a celor de peste munte, de pe meleagurile moldave!
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Volumele editate în cadrul proiectului
„Promovarea identității culturale românești din sud-estul
Transilvaniei prin lucrări reprezentative”, proiect realizat cu
sprijinul Secretariatului General al Guvernului României
Ioan LĂCĂTUȘU
Ciprian HUGIANU
Centrul European de Studii Covasna-Harghita (CESCH) este o
organizație nonguvernamentală, apolitică, nonprofit și autonomă, cu caracter
științific, cultural și social, care militează pentru dezvoltarea societății civile și
promovarea ideilor umaniste, sens în care desfășoară activități de cercetare,
educaționale și umaniste universale. CESCH are sediul în Sf. Gheorghe și a luat
ființă la inițiativa unui grup de intelectuali din zonă, din țară și din străinătate,
răspunzând unor imperative de cercetare interdisciplinare a zonei CovasnaHarghita. Instituția a fost recunoscută ca persoană juridică prin sentința civilă
nr. 286 a Tribunalului Covasna din 12 octombrie 1999 1.
Conform statutului, scopul Centrului este de a milita pentru dezvoltarea
societății civile și pentru promovarea ideilor umaniste universale, în principal,
sens în care desfășoară activități de cercetare, educaționale și de informare, în
domeniul științelor socio-umane (sociologie, geopolitică, teologie, istorie,
filosofie, psihologie, etnografie) și interdisciplinare, de interferență cu alte
domenii, folosind mijloacele de care dispune.
În acest scop Centrul European de Studii Covasna-Harghita acționează, în
principal, după cum urmează:
a) organizează evenimente științifice (colocvii, mese rotunde, dezbateri
conferințe, emisiuni și rubrici în mass-media scrisă și audio-vizuală etc.),
activități de consulting și transfer de know-how, alcătuind colective de lucru pe
domenii;
b) înființează o bancă de date cu utilizator multiplu cuprinzând documente
audio-vizuale și scrise referitoare la zona Covasna-Harghita;
c) dezvoltă parteneriate culturale sociale și științifice cu instituții și
organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și străinătate;
d) editează buletinul, revista și lucrări care se înscriu în tematica de
cercetare a asociației;
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e) valorifică editorial documentele din fondurile arhivistice laice și
bisericești, prin editarea de volume privind istoria, cultura și civilizația
românilor din Arcul Intracarpatic.
Ca o recunoaștere a activității cultural-științifice desfășurate de la
înființarea sa, inclusiv a bogatei activități de cercetare și editoriale, din anul
2017, CESCH funcționează sub egida Academiei Române 2.
I. Argument pentru înaintarea proiectului
Evenimentele din decembrie 1989 și transformările rapide petrecute în
următorii ani au prins comunitatea românească din județele Covasna și Harghita
total nepregătită în fața provocărilor care aveau loc în toate domeniile de
activitate: politic, economic, administrativ-instituțional, învățământ și cultură.
Românii din Arcul Carpatic s-au confruntat cu lipsa de interes din partea
autorităților statului român, precum și cu marginalizarea și izolarea impuse de
către reprezentanții majorității etnice dominante, prin separarea pe criteriu etnic
a tuturor instituțiilor politice, administrative și cultural-educative.
Un pas important către o relativă îmbunătățire a situației a fost înființarea
instituțiilor care promovează istoria și cultura românilor din singurele județe din
România în care aceștia sunt numeric minoritari: Episcopia Ortodoxă a
Covasnei și Harghitei, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Centrul
Cultural Toplița, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan”, Centrul European de Studii Covasna-Harghita 3. Un prim rezultat a fost
instituționalizarea preocupărilor de cunoaștere a istoriei și culturii românești și a
conviețuirii interetnice din zonă, de apărare și promovare a spiritualității și
culturii românești în inima României.
Editurile „Grai Românesc”, „Eurocarpatica” și „Angvstia” și-au propus să
tipărească cu prioritate lucrări privind istoria, cultura, spiritualitatea românească
și conviețuirea interetnică din sud-estul Transilvaniei, precum și volume ce
poartă semnătura unor intelectuali din Arcul Carpatic. O atenție deosebită se
acordă editării lucrărilor monografice grupate pe patru mari tematici:
a) monografii de localități sau arii administrativ-teritoriale ori geografice;
b) personalități;
c) instituții;
d) organizații nonguvernamentale.
Volumele dedicate personalităților din zonă au plecat de la necesitatea de
a evidenția și promova ideea de elite profesionale provenite din rândul
românilor din regiune, cât și din rândul intelectualilor care și-au adus
contribuția la studierea istoriei, culturii și civilizației românilor din sud-estul
Arhiva CESCH, 2017.
Ioan Lăcătușu, Erich Mihail Broanăr, Repere identitare românești din județele Covasna și
Harghita, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2014.
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Transilvaniei. Lucrările menționate își propun să ofere modele demne de urmat
pentru tânăra generație.
Cercetările referitoare la bibliografia istoriei și culturii județelor Covasna
și Harghita au pus în evidență necesitatea editării unor volume despre istoria,
cultura și civilizația românilor din sud-estul Transilvaniei, având în vedere
faptul că istoria românilor din această parte a țării este încă puțin cunoscută.
Pentru o mai bună valorificare a tezaurului documentar, aflat în păstrare la
Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” și la Centrul
European de Studii Covasna Harghita, cele două instituții au inițiat un proiect
de publicare a unor valoroase izvoare documentare referitoare la istoria, cultura
și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita. Din anul 2019,
asemenea volume apar cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului
României, în cadrul proiectului Promovarea identității culturale românești din
sud-estul Transilvaniei prin lucrări reprezentative (Anexele 1 și 2).
În anul 2021, în cadrul proiectului amintit au fost sau vor fi editate
următoarele volume:
1. Reședința Episcopală din Miercurea Ciuc. Istorie și Continuitate,
ediție coordonată de Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei și
îngrijită de preot dr. Laurențiu Gabriel Panciu, Editura Grai Românesc,
Miercurea Ciuc, 2021, ISBN 978-606-95108-4-1
În cadrul fiecărei eparhii există un loc care centralizează activitatea
administrativă, dar și duhovnicească a acesteia, un spațiu care găzduiește, în
chip simbolic, toată bucuria și întristarea din teritoriul jurisdicțional de pe raza
unei unități bisericești superioare – episcopie, arhiepiscopie sau mitropolie; acel
loc se numește Centru Eparhial.
Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei – fostul
hotel „Oltul” din Miercurea Ciuc – deservește mai multe unități administrativbisericești, fiind organizat în două corpuri de clădiri:
Corpul A – Sediul administrativ:
Parter – Secretariatul Eparhial și Biblioteca Eparhială
Etajul I – Birouri consilieri eparhiali și Cabinet Episcop
Etajul II – Reședința eparhială și Paraclisul Eparhial „Sfinții Ierarhi
Ardeleni” și „Sfântul Ioan Gură de Aur”
Corpul B:
Parter – Aula Magna „Miron Patriarhul”, Sala de ședințe „Mitropolitul
Nicolae Colan”, Paraclisul „Sfântul Dimitrie Basarabov” și Arhiva Episcopiei
Ortodoxe a Covasnei și Harghitei
Etajul I – Atelierul de veșminte bisericești, Corpul de chilii al Mănăstirii
„Sfântul Ierarh Nicolae” și „Acoperământul Maicii Domnului”
Curtea interioară
Central, întreaga viață administrativă este subscrisă celei duhovnicești,
având în centru noua clădire a Paraclisului Episcopal „Soborul Sfinților
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Apostoli”, zidit într-un stil pur românesc, încununat de o pictură
brâncovenească, care tinde a transcende temporalitatea și a renaște un stil
pictural specific vechilor zugravi de biserici de pe teritoriul țării noastre, mai cu
seamă al Țării Românești.
Înrudit cu bisericile domnești ale Argeșului (Sf. Nicolae Domnesc), din
punct de vedere arhitectural și cu vechile vetre monahale ale Olteniei
(Polovragi, Horezu, Cozia) după rânduiala iconografică, locașul de cult tinde a
aduce în inima celui care îi calcă pragul, spre a-și pleca genunchii în rugăciune,
o stare isihastă, în care scenele iconografice atent alese se împletesc cu mirosul
binecuvântat al tămâiei, ca arvună a vieții veșnice trăite încă de aici, în și prin
Hristos.
Necesitatea apariției acestui album de istorie, artă și spiritualitate
reprezintă un bun de necesitate nu numai religioasă, ci și socială, reprezentând o
viziune clară și amplă asupra activității Bisericii pentru românii din cel două
județe omonime denumirii eparhiei. 4
2. Românii din fostele scaune secuiești (secolele XVI-XXI). Atestări
documentare, conscripții, statistici, recensăminte, de Ioan Ranca, Vasile
Lechințan și Ioan Lăcătușu, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021, ISBN
978-606-8851-32-7.
Importanța cercetărilor privind istoria românilor din fostele scaune
secuiești de pe teritoriul actual al județelor Covasna, Harghita și Mureș constă
în conștientizarea opiniei publice asupra trecutului unei zone din centrul
României în care, alături de secui/maghiari și de alte etnii, românii au contribuit
la stabilitatea echilibrului de armonie interetnică, la civilizația materială și
spirituală a zonei. Problema este de mare actualitate, în condițiile în care
purificarea etnică de elementul românesc în zonă se observă din ce în ce mai
evident și cu o atitudine fățișă, în scopul dezideratului politic al autonomiei pe
criteriul etnic maghiar în aceste județe.
Importanța acestui demers, al cercetărilor trecutului românesc în fostele
scaune secuiești, a fost prevăzută, cu o premoniție demnă de toată lauda, de
savantul clasicist clujean, apologet al problemei, I.I. Russu, iar volumul se
încadrează în școala istorică fundamentată de marele savant.
Lucrarea își propune să prezinte, documentar și statistic în special,
fenomenul demografic românesc în zona actualelor trei județe sus menționate,
pe baza conscripțiilor, urbariilor, statisticilor și recensămintelor, dar și a altor
surse documentare din arhive și biblioteci.
Cartea încorporează rezultatele unei munci de peste patru decenii a
fiecărui autor în parte, constând în parcurgerea documentelor scrise în limbile
maghiară, latină și germană, inclusiv a peste 450 de fascicole reprezentând
conscripțiile nominale ale populației aservite, iobagi și jeleri români, din tot
4
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atâtea sate din sud-estul Transilvaniei. Astfel, au fost parcurse câteva mii de
file, scrise în paleografii diferite, în vederea extragerii datelor demografice și
istorice necesare, a antroponimelor românești (redate în grafiile secolelor XVI –
XIX-lea ale limbilor menționate). Sunt folosite în lucrare și date culese de
regretatul coleg dr. Ioan Ranca (istoric de prestigiu, care între timp a trecut la
cele eterne) și publicate în valoroasele sale studii și cărți despre antroponimele
românești din scaunul Mureș, respectiv din scaunul Ciuc.
Pentru a întregi informația demografică, sunt menționate și cifre statistice,
sau, după caz, liste nominale, cu românii ortodocși și greco-catolici, de la
diferite conscripții, în principal, de la cele confesionale din secolele al XVII-lea
și al XIX-lea. Nu lipsesc din volum atestări ale vieții istorice a românilor din
unele localități, inclusiv prin limba română folosită atunci, care răzbate prin
unele cuvinte românești în documentele maghiare create atunci în localitatea
respectivă.
Lucrarea cuprinde o Notă asupra ediției, o Bibliografie abreviată, un
Index onomastic și toponimic, precum și rezumate în limbile engleză, germană
și maghiară 5.
3. Românii din Treiscaune, Ciuc, Giurgeu și Odorhei, în presa din
Transilvania până în anul 1918, de Vasile Lechințan, Ioan Lăcătușu și Ciprian
Hugianu, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021, ISBN 978-606-8851-33-4
Până la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, comunitățile românești din
fostele scaune secuiești nu au avut publicații proprii în limba română. Aceasta
nu înseamnă că problematica românilor din zonă nu era racordată la viața
națională a românilor ardeleni și a celor de peste munți. Ziarele și revistele
tipărite la Sibiu, Brașov, Blaj, Arad, Pesta ș.a. Telegraful Român, Gazeta
Transilvaniei, Tribuna, Luceafărul, Românul, Observatorul, Federațiunea ș.a.
cuprindeau sistematic informații și reportaje de la românii din secuime. De
regulă, materialele erau semnate de preoții și învățătorii localnici, de cele mai
multe ori cu pseudonime, bucurându-se de o atenție deosebită, datorită
sensibilității față de situația specifică din zonă, dar și prezenței în conducerea
publicațiilor amintite a unor intelectuali născuți pe aceste meleaguri: Octavian
Codru Tăslăuanu, Ghiță Popp, Romulus Cioflec, Nicolae Bogdan, Nicolae
Colan ș.a. De remarcat, preocuparea de a promova în paginile lor apărarea
intereselor identitare a românilor din zonă, spiritul de colaborare și solidaritate,
prietenia și înțelegerea pe plan local.
Cu toată cenzura vremii, se evidențiază abordarea frontală și demnă a
celor mai presante probleme cu care se confruntau comunitățile românești din
fostele comitate Treiscaune, Odorhei și Ciuc: consolidarea bisericilor
românești, sprijinirea învățământului în limba română, revitalizarea tradițiilor
românești, aducerea la matcă a românilor maghiarizați etc. În coloanele ziarelor
5
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amintite apăreau cu regularitate sinteze monografice, evocări, portrete,
reportaje, știri, fotografii – toate foarte importante în reconstituirea vieții
cotidiene și scrierea istoriei locale.
Demnă de menționat este, așadar, activitatea tuturor jurnaliștilor, care, în
decursul anilor, au trudit pe ogorul presei românești din Transilvania, dar și a
celor care s-au născut pe aceste meleaguri și au fost statornici colaboratori,
respectiv corespondenți locali ai cunoscutelor publicații „Telegraful Român”,
„Gazeta Transilvaniei”, „Unirea” ș.a. (protopopii Ioan Moga, Spiridon și
Constantin Dimiam, Ioan Petric, Elie Câmpeanu, Dimitrie Coltofeanu, preoții
Augustin Cosma, Gheorghe Furtună, Dionisie și Aurel Nistor, învățătorii și
profesorii Nicolae Bogdan, Gheorghe Zahari …), precum și cei care au lucrat în
redacțiile presei culturale, teologice, științifice și a celei cotidiene din întreaga
țară.
În Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan” (CEDMNC), din Sfântu Gheorghe, Colecția de Documente, se păstrează
copii după articole din presa românească din Transilvania, de dinainte de Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918, referitoare la comunitățile românești din fostele
scaune secuiești Ciuc, Odorhei și Treiscaune, articole identificate de istoricul
Vasile Lechințan. La acestea, am adăugat articole cu tematică asemănătoare,
preluate din mediul online, în mod deosebit din bibliotecile digitale ale
Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, Biblioteci Universității „Lucian Blaga”
Sibiu, Biblioteca „ASTRA” Sibiu ș.a.
Toate acestea, ordonate pe localități în ordine alfabetică și cronologică,
sunt publicate acum în volumul Românii din fostele scaune secuiești în presa
românească din Transilvania, de dinainte de 1918, ediție îngrijită de Vasile
Lechințan și Ioan Lăcătușu, culegere computerizată de Carmen Baraboi 6.
4. „În centru la Sân-Georgiu”. Românii din Sfântu Gheorghe, județul
Covasna, de Ioan Lăcătușu, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021, ISBN
978-606-8851-34-1
Volumul este parte integrantă a unui proiect colectiv în curs de
desfășurare, de reconstituire a istoriei, culturii și civilizației românești din sudestul Transilvaniei inițiat după 1989, de societatea civilă și, instituționalizat
după înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei.
În conceperea structurii și conținutului volumului, s-a avut în vedere
faptul că, până în prezent, nu există nicio lucrare distinctă care să abordeze
istoria comunității românești din Sfântu Gheorghe și a instituțiilor sale
identitare, respectiv a acestui spațiu din inima Transilvaniei, cu un specific
aparte prin istoria sa și mai ales prin configurația etnică și cultural-identitară
(Iosif Marin Balog), în care românii, nici în trecut și nici astăzi nu au avut și
6
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nici nu au condiții prea confortabile pentru menținerea identității lor culturalnaționale.
Așadar, volumul își propune să introducă în circuitul științific noi
informații despre comunitatea românească din Sfântu Gheorghe, înlesnind
astfel, specialiștilor, dar și a publicului larg pasionat de istoria românilor,
cunoașterea realităților dintr-o „zonă cu implicații extrem de adânci și în
trecutul românilor din Transilvania, respectiv dintr-un ținut "sensibil" pentru
neamul românesc în trecut dar și în prezent, fiind o temă generoasă, actuală în
peisajul istoriografiei românești contemporane.
Volumul acordă un spațiu larg problemelor de istorie ecleziastică, dar
lucrarea este în același timp și una de istorie administrativă, demografică,
socială, politico-culturală și, în același timp, un studiu documentar sociologic,
antropologic, etnologic și geopolitic.
Lucrarea se dorește încă un răspuns documentat la actualele proiecte
autonomiste și separatiste maghiare prezente în spațiul public românesc, care
urmăresc obținerea autonomiei teritoriale pe criteriu etnic.
Deși în orașul Sfântu Gheorghe, populație secuiască/maghiară a fost
întotdeauna numeric majoritară, din cele mai vechi timpuri, orașul a fost un
spațiu multietnic și multicultural, în care românii nu au lipsit. Majoritatea
istoricilor maghiari, atât cei de dinaintea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918,
cât și cei de după, au abordat și abordează istoria localității din punct de vedere
instituțional, istoric, etnografic, lingvistic și cultural aproape în exclusivitate
prin prisma elementului secuiesc. Românii, atât câți au fost și sunt, au fost ori
trecuți cu vederea, ori tratați cu superficialitate, fiind amintiți doar în treacăt în
lucrările de sinteză sau în cele dedicate istoriei locale a orașului și a zonei.
De aceea, cunoașterea și înțelegerea cât mai exactă, corectă și globală a
istoriei fenomenului românesc din această zonă aflată în inima României, are o
însemnătate deosebită pentru eliminarea unor clișee și stereotipuri prezentate
distorsionat și tendențios, care pot perpetua în timp stări de tensiune și alimenta
șovinismul adânc înrădăcinat în istorie, întârziind astfel procesul unei necesare
și corecte conectări ale societății românești la sistemul marilor valori
democratice europene 7.
5. Configurația creștinismului în sud-estul Transilvaniei, cu referire
specială la zona Buzăul Ardelean, de pr. dr. Iulian Petru Tohănean, Editura
Grai Românesc, Miercurea Ciuc, 2021, ISBN 978-606-95108-5-8.
Pe parcursul lucrării este analizat procesul de configurație a
creștinismului în sud-estul Transilvaniei, făcându-se referire specială la
comunitățile din zona Buzăul Ardelean. Acest proces este strâns legat de istoria
poporului român, urmaș al daco-romanilor, dar și de popoarele, care, începând
cu sec. al IX-lea, s-au stabilit în Transilvania. Descoperirile arheologice
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efectuate pe teritoriul țării noastre au demonstrat faptul că, după prin Edictul de
la Milan din 313, creștinismul a apărut și s-a dezvoltat în ținuturile dacice așa
cum a apărut și dezvoltat în tot Imperiul Roman. Legăturile comerciale și
circulația persoanelor între Imperiu și provinciile dacice, între zonele reocupate
de Imperiu și Dacia intracarpatică, au dus la răspândirea creștinismului.
După creștinarea slavilor, care se aflau sub influența bizantină, începe o
nouă perioadă a creștinismului. Acum se încheie perioada creștinismului dacoroman și începe perioada creștinismului românesc. O altă etapă a configurației
creștinismului în partea de sud-est a Transilvaniei are loc începând cu sec. IX
(896), odată cu pătrunderea ungurilor în Pannonia, prin trecătorile Carpaților
păduroși din Nord. În cadrul acestei etape în Transilvania a început un proces
de înlocuire a instituțiilor ortodoxe cu cele catolice. Prin legile statului maghiar
și prin misiunea Bisericii Catolice s-a încercat înlocuirea elementului românesc
cu cel maghiar și a ritului răsăritean cu cel catolic. Odată cu pătrunderea
ungurilor în Ardeal și până la începutul secolului XX, Biserica Ortodoxă a fost
în permanență supusă unor puternice presiuni prozelitiste venite atât din partea
Bisericii Catolice cât și din partea Bisericii Protestante.
În paginile volumului sunt prezentați factorii care, de-a lungul timpului,
au influențat istoria românilor din sud-estul Transilvaniei, atât de vitregiți de o
istoriografie românească ce i-a neglijat de cele mai multe ori, în favoarea unor
abordări generale ori generalizante a spațiului transilvănean în ansamblu, a
Transilvaniei de sud-est în particular. Lucrarea s-a elaborat în baza studiului
individual aprofundat și a cercetării științifice din domeniu și cuprinde
rezultatele cercetării vaste efectuate asupra literaturii relevante din domeniu:
analiza studiilor de specialitate cu privire la descoperirile arheologice de pe
teritoriul țării noastre, care vorbesc despre existența creștinismului în ținuturile
dacice; cercetările efectuate în cadrul Arhivelor Naționale și în cadrul Arhivelor
Mitropoliei din Sibiu; cercetările calitative realizate asupra activității
comunităților românești din zona Buzăul Ardelean; analiza asupra modului în
care aceste comunități au apărut și s-au dezvoltat; analiza asupra rolului pe care
Biserica Ortodoxă l-a avut în păstrarea elementului românesc în zona Buzăul
Ardelean; studiul despre jertfa preoților ortodocși și a intelectualității românești
pentru continuitatea elementului românesc în Transilvania.
Capitolul 1, Despre creștinism în general, este dedicat clarificării
conceptelor teoretice despre apariția și dezvoltarea creștinismului în fostele
teritorii dacice până în secolul al IX-lea și analiza descoperirilor arheologice de
pe teritoriul țării noastre ca un prim pas în fundamentarea existenței
creștinismului încă din primele secole în ținutul intracarpatic, oferind ca
exemple de analiză mai multe obiecte cu caracter creștin. Capitolul 2,
Creștinismul în ținutul Transilvaniei, abordează dezvoltarea și prezentarea ariei
de referință a activității creștinismului în Transilvania în accepțiunea lucrării,
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realizând totodată analiza celei de-a doua etape de dezvoltare a creștinismului în
acest ținut. Capitolul 3, Relațiile dintre cele două biserici creștine: ortodoxă și
catolică în Transilvania, cu referire specială la partea de sud-est, prezintă rolul
și obiectivele stăpânirii maghiare, care, prin intermediul Bisericii Catolice, a
urmărit eliminarea elementului românesc și a credinței creștine de rit răsăritean,
realizând astfel un sistem strategic bine organizat prin legi și cuprinde
rezultatele cercetării realizate cu privire la aceste legi. Capitolul 4, Depresiunea
Buzăul Ardelean, dezvoltă detaliat imaginea neexploatată din punct de vedere
istoric a depresiunii Buzăul Ardelean – Zona Buzaielor. Pe parcursul acestor
capitole se oferă informații relevante cu privire la cele trei biserici românești
din Buzăul Ardelean: Sita Buzăului, Întorsura Buzăului și Barcani. Din lucrare
rezultă că Românii din aceste comune și-au construit singuri bisericile și școlile,
pe care tot singuri le-au întreținut.
6. Sud-estul Transilvaniei în perioada 1900-1914. Studiu socio-politic, de Ana
Dobreanu, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021, ISBN 978-606-8851-35-8
Orice temă referitoare la istoria Transilvaniei, indiferent de perioada
istorică și în oricare regim politic parcurs de societatea umană ar fi tratată,
prezintă un interes cu totul special. Cu atât mai mult, în cazul de față, lucrarea
elaborată de doamna Ana Dobreanu este pe cât de oportună, pe atât de bine
venită din cel puțin două motive. În primul rând că apare într-o perioadă în care
spațiul sud-est transilvănean este în centrul atenției istoricilor, politicienilor,
sistemului administrativ și social depășind, prin conotațiile sale, chiar hotarele
țării. În al doilea rând, prin modul de tratare a problemei, care, pornind de la
evoluția istorică, se constituie într-un studiu socio-economico-politic al
perioadei de la începutul secolului XX până la declanșarea primei conflagrații
mondiale. Meritul principal al lucrării este asigurat de volumul considerabil al
documentelor de arhivă, cele mai multe inedite, care au constituit temeiul
demersului științific al autoarei. Lucrarea este structurată pe cinci capitole
distincte, dar care asigură un tot unitar cu privire la situația economică, socială,
administrativă, culturală și spirituală a societății din spațiul sud-estului
Transilvaniei la începutul secolului XX.
Pentru a introduce în problemă pe cei interesați, autoarea a făcut, în prima
parte a volumului, o analiză a evoluției organizării administrativ-teritoriale din
zonă între anii 1867-1914.
Cu toate că în cuprinsul lucrării nu ocupă un spațiu prea larg, totuși, se
impune prin conținut cel de-al doilea capitol referitor la Comitatele Ciuc și
Treiscaune în contextul delimitării liniei de hotar dintre Austro-Ungaria și
România.
În economia lucrării, cel mai consistent, atât ca volum al paginilor, cât și
din punct de vedere al conținutului, este capitolul al treilea, în care sunt
analizate aspectele economice, culturale, sociale și spirituale din spațiul sud-estului
Transilvaniei la începutul secolului XX. Se disting, în mod special, realitățile
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socio-demografice și efectele politicilor promovate de guvernanți asupra
demografiei în zonă, dar și structura socială și ocupațională a populației din
secuime, nu în ultimul rând fenomenul emigraționist de la sfârșitul secolului al
XIX-lea și începutul veacului XX.
În cadrul ultimelor două capitole, autoarea a stăruit, pe baza acelorași
surse de arhivă, multe inedite, asupra situației economice și efectelor în plan
social, precum și asupra învățământului, a politicii școlare legate într-un fel de
viața spirituală și rolul bisericii în afirmarea moralei creștine.
În plus, bogatele, dar mai cu seamă valoroasele surse documentare de
arhivă au fost completate, în mod fericit, de o bibliografie de specialitate în
cadrul căreia o pondere însemnată o au lucrările de limbă maghiară ce nu
puteau fi folosite decât de un bun cunoscător al ei, așa cum este Ana Dobreanu.
Documentele prezentate în anexă vin să întregească lucrarea și să demonstreze,
odată în plus, că izvoarele de arhivă sunt cele care susțin adevărul istoric.
O concluzie cu totul specială se impune atenției, mai cu seamă prin
învățămintele ce ar trebui trase pentru contemporaneitate. Dacă azi problema
secuiască este tratată exagerat, mai mult decât o chestiune istorică, atât factorul
politic cât și cei care pot contribui la o evoluție firească a relațiilor de
conviețuire trebuie să aibă în vedere că istoria ne învață că nesocotirea unor
realități istorice susținute de documente, abordarea unilaterală sau prin
omisiune a problematicii complexe din această regiune, pot genera tensiuni
artificiale, pot degrada relații ce s-au construit de-a lungul unei lungi perioade
istorice 8.
7. Zăbala. Repere monografice, de Alexandra Hagiu, Editura Grai
Românesc, Miercurea Ciuc, 2021, ISBN 978-606-95108-6-5.
Prin geografia și istoria lor, românilor le-a fost dat să fie așezați la
răscruce de drumuri, între Occident și Orient și să împlinească destinul de
santinelă a Europei în fața marilor năvăliri ale popoarelor migratoare. Singurii
prieteni mari și fideli le-au fost Carpații, Dunărea și Marea Neagră. Deși
statornici, gospodari, buni și viteji, gata totdeauna să-și apere glia sau, cum
spune neegalabilul Mihai Eminescu, „sărăcia și nevoile și neamul”, istoria le-a
fost și le este și în zilele noastre contestată de unii...
„Crescut din pământ”, cum spune Nicolae Iorga și nu venit de aiurea și
semănat aici, poporul român a avut întotdeauna stimă și respect pentru vecinii
cu care a împărțit bucuriile și necazurile.
Tot acolo, în inima Carpaților, doar școala și biserica rămân insule de
românitate. Bisericile, aceste străvechi „documente” din lemn și piatră, au
rezistat și la Zăbala, ca și în aproape toate localitățile din „zona secuiască”. Cele
două biserici ortodoxe au fost stâlpi ai românității din timpuri străvechi.
8
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De-a lungul vremii, despre Zăbala s-au scris mai multe materiale
documentare, dar și monografii. Monografiile și materialele documentare scrise
de românii din Zăbala au fost făcute uitate sau dosite pe rafturile prăfuite, fără a
fi tipărite, așa cum s-a întâmplat și cu descoperirile arheologice de la Zăbala.
Însă, cea mai puternică mărturie a unui adevăr pur românesc, suntem noi,
românii din Zăbala, care am rezistat aici: „Cu căciulili pe frunte,/ Stăm de
veacuri ca un munte,/ În curbura arcului Carpat,/ Asta e căciula mea,/ E a mea
și nu-i a ta,/ Că-i obicei din veac păstrat” 9.
8. Din ținutul secuizat. Araci, de Gheorghe Rafiroiu (volum monografic
apărut în anul 1937 la Salonta), ediția a doua, revăzută și adăugită, îngrijită de
Ioan Lăcătușu și Ciprian Hugianu, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021,
ISBN 978-606-8851-36-5.
Prima ediție a volumului a apărut în anul 1937, la Salonta, sub semnătura
profesorului Gheorghe Rafiroiu, fiu al localității, autor a mai multor
monografii. În Prefața la ediția din 1937, autorul menționează: „Această
cercetare a comunei Araci a pornit dintr-o simplă curiozitate, ce își găsește
originea în rezultatele săpăturilor stațiunii preistorice de la Ariujd. Cu
surprindere a trebuit să constat, însă, că anumite lucruri din trecut și prezent
îndreptățesc o mai temeinică scrutare a vieții acestui sat.
Araci, de unde se deschid cele mai frumoase priveliști asupra Țării Bârsei,
grădină de un pitoresc ce nu-și găsește egal în întreg cuprinsul țării, fiind așezat
la locul de contact al regimului feudal și al burgurilor săsești din trecut,
prezintă, tocmai prin aceasta, o viață deosebită de a celorlalte comune din
ținutul săcuizat.
Departe de a avea gândul să întocmesc o monografie completă, nu am
voit decât ca fiecare fiu al comunei să găsească, în rândurile ce urmează, un
semn de recunoștință, pe care-l aducem cu toții acestui ținut unde am văzut mai
întâi lumina zilei. Dovada aceasta de recunoștință o meritau înaintașii noștri din
acest sat și pentru lupta seculară, purtată în condițiuni foarte grele, pentru
păstrarea limbei și credinței românești, aici, unde atâtea comune au fost
săcuizate. Araci, 20 aprilie 1937”.
În ediția a doua, ne-am propus ca, pe lângă conținutul primei ediții, să mai
publicăm bibliografia cu lucrările, studiile și articolele scrise despre Araci în
perioada 1937-2020, în mod deosebit cele referitoare la marile personalități
născute în această localitate, din cunoscutele familii Colan, Cioflec, Nistor și
Rafiroiu, și nu numai. Din acest punct de vedere, localitatea Araci se poate
compara cu marile așezări românești din Mărginimea Sibiului, zona Bran-Rucăr
și zona Săcele. Cercetările efectuate în ultimii 30 de ani au pus în evidență
informații documentare pe care Gheorghe Rafiroiu nu le-a avut în anul 1937.
9
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Alături de reeditări abordate în anii trecuți referitoare la comunitățile
românești din Târgu Secuiesc, Buzăul Ardelean, Covasna, Scaunul Ciuc,
volumul lui I.I. Russu „Românii și secuii” și volumele semnate de Miron
Cristea, Octavian Codru Tăslăuanu, Ioan N. Ciolan, realizate în ultimii ani,
inclusiv cu finanțare de la Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul de
Dezvoltare Comunitară, reeditarea lucrării de față a reintrodus în spațiul public
o lucrare valoroasă despre o comunitate românească aflată astăzi într-un
accentuat proces de schimbare a structurii etnice, prin sporirea exponențială a
sporului natural al populației de etnie romă. Totodată, avem o răspundere
morală față de satul natal al mitropolitului Nicolae Colan, episcopului
Veniamin Nistor, academicianului Horia Colan, scriitorilor Romulus și Dimitrie
Cioflec, medicului astrist Pompiliu Nistor, protopopilor Aurel Nistor și Ioan
Rafiroiu, savantului Ioan Brânduș – o pleiadă de cadre didactice universitare,
preoți, profesori, medici, juriști, întreprinzători și alți fruntași români.
9. Mocanii voineșteni, străjeri ai românismului în Arcul carpatic
transilvan, de Florentina Teacă, ediția a doua, revăzută și adăugită, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021, ISBN 978-606-8851-37-2 Această lucrare
are o importanță științifică și educativă care depășește cadrul local și
îmbogățește bibliografia etnografică pastorală națională, fapt ce ne determină să
așternem pe hârtie câteva cuvinte despre autoarea acestui valoros volum de
etnografie pastorală pentru a fi cunoscută de cititorii și specialiștii din întreaga
țară. Scrisă, după cum mărturisește însăși autoarea, în urma unei laborioase
„cercetări etnografic-afective a păstoritului din Voinești”, fiind o carte „din și
despre sufletul… mocanilor Voineștilor mei dragi”, lucrarea vine atât în
întâmpinarea curiozității turiștilor renumitei stațiuni balneare, cât și a
specialiștilor interesați în a cunoaște istoria și etnografia românilor din Arcul
Intracarpatic al Transilvaniei, atât de puțin studiate în secolul precedent și atât de
mult răstălmăcite de „pseudoistoricii locali”.
Despre zona etnografică a Râului Negru și a mocanilor cu „temeinice
rădăcini pastorale” din Covasna-Voinești, autoarea ne vorbește, cu multă
dragoste, „prezentându-le amintirile și poveștile, împărtășindu-le trăirile și
admirându-le pozele”, fără a scăpa din vedere evidențierea specificului pastoral
voineștean. Pornind de la capitolul Ciobanul și inima lui mare, până la cel
intitulat În loc de încheiere, structural, cartea cuprinde zece capitole, care
acoperă întreaga existență a vieții pastorale cu frumusețea, bucuriile, greutățile
și sacrificiile sale.
Valoarea cercetării științifice a investigatoarei în ale etnografiei,
Florentina Teacă, se reflectă și din parcurgerea și folosirea unor bogate și
variate surse documentare: lucrările de referință ale unor specialiști în istorie,
etnografie, sociologie, medicină, chinologie, turism și silvicultură.
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Cartea este una dintre cele mai pline de învățătură și interesante lucrări
apărute despre oierii voineșteni și legăturile acestora, prin transhumanță, cu
toate teritoriile locuite de români. Volumul a apărut la editura Eurocarpatica în
anul 2016 într-un tiraj de doar 100 de exemplare. Deoarece acesta s-a epuizat în
totalitate, iar solicitările continuă, atât din partea cercetătorilor, cât și a
iubitorilor de istorie locală, propunem reeditarea sa într-o nouă ediție revăzută
și adăugită, cu sprijinul SGG 10.
10. Albumul Oameni și locuri din Covasna și Harghita, de Emanuel
Tânjală, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021, 120 pag., format B5, ISBN
978-606-8851-38-9.
Autorul albumului Oameni și locuri din Covasna și Harghita, Emanoil
Tânjală, în prezent este cetățean al SUA. Înainte de anul 1982, când a emigrat, a
fost fotograf la renumita publicație „Cinema”, recunoscută pentru calitatea
fotografiilor din paginile sale. După decembrie 1989, Emanoil Tânjală s-a întors
în țară, la solicitarea scriitoarei Sânziana Pop, directorul revistei „Formula As”,
publicație la care a lucrat 15 ani. În acea perioadă, în documentările sale prin
țară, distinsul fotograf a realizat câteva mii de fotografii despre „locuri și
oameni” din toate regiunile țării. În anul 2002, Înaltpreasfințitul Ioan, azi
Mitropolit al Banatului, l-a solicitat pe cunoscutul fotograf să realizeze
fotografiile pentru volumul de referință Românii din Covasna și Harghita.
Istorie. Biserică. Școală. Cultură, volum monumental apărut la Editura
Eurocarpatica, Miercurea Ciuc, 2003. Astfel, timp de câteva săptămâni,
Emanoil Tânjală, împreună cu muzeograful Ioan Lăcătușu, au străbătut peste
170 de localități din județele Covasna și Harghita, fotografiind, în primul rând,
bisericile, școlile, așezămintele de cultură și monumentele de for public din
comunitățile românești. Doar o mică parte din acest tezaur fotografic a fost
valorificat în lucrarea menționată.
În album, autorul și-a propus să cuprindă imagini despre oameni, locuințe,
respectiv arhitectură tradițională și contemporană, port tradițional, ocupații,
instituții culturale și administrative, lideri locali și oameni de rând, români și
secui-maghiari, tradiții, interferențe culturale româno-maghiare etc. Prin
conținutul și mesajul său, albumul va constitui o modalitate pragmatică și
eficientă de a prezenta, într-o lumină favorabilă, frumusețea și vrednicia
oamenilor din aceste binecuvântate locuri din inima țării 11.
11. Băile Vâlcele de odinioară, de Cătălin Vlădărean, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2018, ISBN 978-606-8685-65-6.
Albumul foto este întocmit de tânărul cercetător Cătălin Vlădărean,
licențiat în Turism și colaborator al etnografului local Nicolae Moldovan, care,
cunoscând foarte bine istoricul, împrejurimile și oamenii locului și impresionat
10
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fiind de starea actuală a locului unde a funcționat Băile Vâlcele, altădată
renumită stațiune, a preluat inițiativa de a promova Băile Vâlcele pe această
cale și de a încuraja astfel turismul cultural și medicinal în regiune și în general
în Transilvania. Cătălin Vlădărean este și autorul lucrării Araci, repere
monografice, apărută în 2014 la Editura Eurocarpatica din Sf. Gheorghe.
Lucrarea pe care o prezentăm, cu scop informativ și de promovare,
țintește un public larg, dar, mai ales, albumul se adresează celor interesați de
turismul balneo-climatoterapeutic, după cum mărturisește autorul în Argument:
„Această carte-album foto este realizată în scop turistic, pentru toate vârstele,
potențiali investitori, turiști, indiferent de naționalitate, deoarece imaginile
vorbesc de la sine, doar o scurtă indicație le întregește alura lămuritoare”.
Autorul dorește „să reactualizeze un moment istoric” prin „aducerea la lumina
tiparului a mai multor documente din arhivele românești, maghiare și germane
(austriece), precum și numeroase cărți poștale ilustrate alb-negru, color, gravuri
și imagini” despre viața de altădată a oamenilor, respectiv arhitectură, modă,
îmbrăcăminte și despre animația din stațiune.
După câteva „repere istorice și geografice” sunt prezentate Băile
Araciului, o legendă, topografia vilelor turistice, cu insistență pe proprietățile
curative ale apei minerale din Vâlcele, bogată în fier și magneziu, fiind foarte
apreciată de locuitori și turiști și, după unii specialiști, printre cele mai
valoroase din Europa. Sunt amintite și câteva dintre marile personalități care,
de-a lungul timpului, au vizitat stațiunea precum și unele relatări și impresii ale
acestora. În întocmirea lucrării sale, autorul nu este stimulat doar de amintirea
gloriei de altădată, ci și de dorința mărturisită a posibilei revitalizări a acestei
frumoase stațiuni și a reînscrierii ei în circuitul turistic național și european, așa
cum reiese din capitolul: Stațiunea Băile Vâlcele, în așteptarea redescoperirii
potențialului turistic. Gestul lăudabil al acestui „căutător de comori” ale
pământului românesc și curajul de a le readuce la lumina cunoașterii merită
răsplătite cu aprecierea cititorilor, dar și a autorităților, care ar trebui să se
implice cu un și mai mare interes în finanțarea unor proiecte menite a readuce la
viață o „perlă” a turismului medical de odinioară, pentru a transforma Băile
Vâlcele în „Karlovy Vary a României” 12.
Cu scopul de a promova cât mai bine proiectul Promovarea identității
culturale românești din sud-estul Transilvaniei prin lucrări reprezentative,
CESCH a încheiat o serie de parteneriate cu cele trei publicații din județul
Covasna („Observatorul de Covasna”, „Condeiul Ardelean” și „Mesagerul de
Covasna”), precum și cu posturile Radio România și Radio Trinitas.
De asemenea, pentru a oferi vizibilitate adecvată Secretariatului General
al Guvernului (SGG) și Serviciului Dezvoltare Comunitară, sprijinul acordat de
12
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acestea este menționat în comunicate de presă, interviuri și orice alte materiale
transmise către mass-media.
Prin rezultatele proiectului se asigură introducerea în circuitul public a
unor lucrări referitoare la istoria, cultura și evoluția regiunii sud-estului
Transilvaniei, din perspectiva prezenței populației românești în regiunea
respectivă. Lucrările propuse constituie tot atâtea oportunități de cunoaștere atât
a realităților complexe din sud-estul Transilvaniei, cât și a contribuției specifice
a românilor, alături de secui/maghiari și alte comunități din această parte de
țară, la patrimoniul cultural național și universal.

ANEXA 1
Volume apărute în anul 2019 în cadrul proiectului „Promovarea identității
culturale românești din sud-estul Transilvaniei prin lucrări reprezentative”
1. Reeditarea volumului Repere identitare românești din județele
Covasna și Harghita, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2014, 672
p., format A4, color, ISBN 978-606-8685-69-4.
2. Valori culturale românești din județele Covasna și Harghita,
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2019, format 24x22 cm, color, 122
p., ISBN ISBN 978-606-8685-71-7.
3. Lăcașuri ortodoxe din Episcopia Covasnei și Harghitei, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2019, format 24x22 cm, color, aprox. 100
p., ISBN 978-606-8685-72-4.
4. Personalități românești din Covasna și Harghita, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2019, format 24x22 cm, color, aprox. 80 p.,
ISBN 978-606-8685-73-1.

ANEXA 2
Volume apărute în anul 2020 în cadrul proiectului „Promovarea identității
culturale românești din sud-estul Transilvaniei prin lucrări reprezentative”
1. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și românii din sud-estul
Transilvaniei, de Marius Banciu, Editura Grai Românesc, Miercurea
Ciuc, 2020, 450 pag., format B5, ISBN 978-606-93897-6-8.
2. Bisericile Românești din județele Ciuc, Odorhei și Treiscaune
(azi Covasna și Harghita) în perioada 1918-1945, de Laurențiu-Gabriel
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Panciu, Editura Grai Românesc, Miercurea Ciuc, 2020, format B5, 584
p., ISBN 978-606-93897-7-5.
3. Cronica parohiei Bățănii Mari (1920-1940), de pr. Ioan Garcea,
ediție îngrijită de Ioan Lăcătușu și Ciprian Hugianu, Editura Grai
Românesc, Miercurea Ciuc, 2020, format B5, 200 p., ISBN 978-60693897-8-2.
4. Reeditarea volumului Depresiunea Întorsurii Buzăului. Studiu
geografic, istoric și economic, de Laurian Someșan, Emil Micu și
Vasile C. Pop (Brașov, 1947), ediție îngrijită de Corina BărăganSporea, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2020, format B5, 200 p.,
ISBN 978-606-8685-89-2.
5. Profesioniștii noștri 27. Istoricul Vasile Lechințan la 70 de ani,
ediție îngrijită de Ioan Lăcătușu și Vasile Stancu, Edit. Eurocarpatica,
Sf. Gheorghe, 2020, format B5, 600 p., ISBN 978-606-8685-88-5.
6. Recunoașterea internațională a Marii Uniri. Trianon 100, ediție
îngrijită de Ioan Lăcătușu și Vasile Stancu, Editura Eurocarpatica, Sf.
Gheorghe, 2020, format B5, 500 p., ISBN 978-606-8685-86-1.
7. Dictatul de la Viena și consecințele sale asupra poporului
român, ediție îngrijită de Ioan Lăcătușu și Vasile Stancu, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2020, format B5, 600 p., ISBN 978-6068685-87-8.
8. Acta Carpatica, vol. VI/1 Istorie și vol. VI/2 EtnografieSociologie-Cultură, redactor responsabil Ioan Lăcătușu, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2019, format B5, 390 + 540 = 930 p.,
ISSN 2393-0268.
9. Slujire și mărturisire. Episcopia Ortodoxă a Covasnei și
Harghitei – un sfert de veac de misiune și slujire pastorală, coord. PS
Andrei Moldovan, Episcopul Covasnei și Harghitei, ediție îngrijită de
pr. dr. Laurențiu-Gabriel Panciu și dr. Ioan Lăcătușu, Editura Grai
Românesc, Miercurea Ciuc, 2020, format B5, 480 p., ISBN 978-60693897-9-9.

https://biblioteca-digitala.ro

Pr. dr. Aurel-Florin Țuscanu, Corespondența mitropolitului
Visarion Puiu cu Don Giovanni Calabria,
Editura LEXON, 2021, Chișinău
Vilică MUNTEANU
Una
dintre
personalitățile
proeminente ale Ortodoxiei Române
din veacul XX, care a parcurs, treaptă
cu treaptă, ierarhia bisericească de la
cea de funcționar la Administrația
Casei Bisericii (1902-1905), până la
aceea de mitropolit al Bucovinei
(1935-1940), a fost Visarion Puiu, din
a cărui existență volumul de față se
oprește la perioada anilor 1945-1955,
în care, obligat de realitățile socialpolitice din România de imediat după
încetarea celui de-al Doilea Război
Mondial, ia calea autoexilului, din care
nu mai avea să se întoarcă până la
sfârșitul vieții lumești (august 1964) la
85 de ani.
Cartea este rodul cercetării
documentelor aflate în arhivele italiene
și ale Vaticanului, cu preponderență
corespondența dintre mitropolitul Visarion Puiu și don Giovanni Calabria, care,
între numeroasele sale activități caritabile la nivel mondial, a fost și ctitorul
„Casei Bunii Copii”, înființată oficial la 26 noiembrie 1907, pe care a păstorit-o
până a închis ochii, în decembrie 1954, dar și cu unii colaboratori ai acestuia.
Pentru întreaga sa operă, don Giovanni Calabria, pe 17 aprilie 1988, a fost
declarat fericit de Papa Ioan Paul al II-lea, iar la 18 aprilie 1999, tot Sanctitatea
Sa l-a declarat sfânt.
Corespondența dintre cele două personalități, una ortodoxă, iar cealaltă
catolică, dar care, împreună, vedeau viitorul comun al celor două biserici. Încă
din primele zile de la sosirea în Italia, mitropolitul Visarion scria lui don
Calabria: „Modul în care m-ați primit și tratat, mi-a arătat marea caritate de care
sunteți mișcat, caritate care este singura salvare a chinuitei lumi actuale”, iar
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acesta îi transmitea: „Vizita excelenței voastre mi-a adus, după cum v-am spus
verbal, foarte multă bucurie spirituală, de aceea vă mulțumesc din adâncul
inimii. În sărăcia mea o compensez într-un mod cu totul deosebit și sunt
convins că Providența Divină, în aceste momente de frământări, are planuri
speciale; oamenii se agită, însă Dumnezeu îi cunoaște și poate că nu este
departe ziua în care să devină din nou realitate dorința lui Isus: Ca toți să fie
una”.
Plecarea din Italia în Elveția, apoi stabilirea mitropolitului Visarion Puiu
în Franța nu a întrerupt șirul de scrisori, felicitări, cărți poștale și altor mesaje
dintre cei doi, ba, mai mult chiar, unele sunt de mare profunzime și
înțelepciune. Un important document, întocmit de mitropolit în octombrie 1951,
este scrisoarea mitropolitului către Patriarhatul de la Moscova, transmis în copie
și lui don Calabria, în care cere patriarhului să se implice, prin autoritatea sa
morală, în viața socială din URSS și pentru consolidarea păcii.
Cele 94 de corespondențe, dintre care multe sunt și reproduse fotografic,
sunt completate cu extrase din jurnale, cronici, procese-verbale, fotografii,
documente memorialistice, reproduceri din publicații, care întregesc
informațiile primare și înnobilează conținutul volumului.
Pentru a sublinia relațiile dintre cei doi prelați, vom reda un scurt
fragment dintr-o scrisoare, din iulie 1951, a lui Don Calabria către mitropolit:
„Cu inima deschisă invoc harurile Domnului asupra dumneavoastră, asupra
Patriei voastre iubite și atât de chinuită: oh, să vină curând – și va veni, da, va
veni – ziua eliberării din atâta rău. Să vină curând ziua în care Domnul să
însemneze triumful asupra mâniei Satanei, care abundă peste atâta lume în ziua
de astăzi! Iar lacrimile vor fi șterse, orice durere a exilului va înceta; vom avea
o reluare a vieții în pace și prosperitate. Totul este darul lui Dumnezeu, singurul
care poate interveni cu milostivirea sa puternică pentru a vindeca rănile
Națiunilor. Până atunci ne rugăm să se grăbească această zi; ne rugăm ca noi,
creștinii, să simțim măreția misiunii noastre în aceste vremuri: să facem să se
retrăiască în mod practic Evanghelia în viața noastră privată și publică, să fim
Evanghelii vii, vorbitoare. Doar astfel vom corespunde vocației noastre și vom
contribui la vindecarea sărmanei lumi sfâșiată de păcate, de indiferență
religioasă, de agitația plăcerilor”.
După Prefață, volumul este structurat astfel:
Cuvânt înainte, în care autorul prezintă activitatea Asociației „Mitropolit
Visarion Puiu”, cea care a organizat și organizează numeroase acțiuni dedicate
patronului său spiritual, primii pași în viață ai lui Visarion Puiu, anii formării
duhovniceşti, tunderea în monahism, primele trepte în slujba Bisericii, slujirea
ca ierodiacon şi ieromonah, slujirea arhierească, Episcop al Argeşului (19211923), Episcop de Hotin (1923-1935), Mitropolit al Bucovinei (1935-1940), o
nouă misiune – „Transnistria creştină”, nedreapta condamnare la moarte, anii de
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exil, anii de pribegie în Italia și dreptul la neuitare. Este realizat un succint, dar
documentat cu numeroase argumente, portret al mitropolitului Visarion Puiu,
ilustru reprezentant al clerului român, cărturar și mare patriot.
În Studiul introductiv sunt prezentate date privind exilul mitropolitului
Visarion Puiu în Italia Elveția și Franța (1944-1964), legăturile și colaborarea
cu reprezentanți importanți ai Bisericii Romano-Catolice din cele trei țări,
activitățile desfășurate pentru românii din diaspora și categoriile de documente
rămase de la el.
Partea cea mai importantă a volumului este formată din Corespondența
dintre mitropolitul Visarion Puiu și don Giovanni Calabria, în care sunt 86
de rezumate, urmate de tot atâtea documente/corespondențe din perioada 19451952, transcrise și apoi traduse din limba italiană. Corespondența este purtată
nu numai cu Don Giovanni Calabria, ci și cu alte personalități ale Bisericii
Romano-Catolice din Italia și de la Vatican. Interesantă este scrisoarea către
Don Calabria, din ianuarie 1952: „Dragă Părinte, Am ocazia să vă prezint aici,
anexată împreună în copie, o scrisoare sinceră și obiectivă, adresată către
Patriarhul Moscovei, transmisă prin Ambasada de la Paris, rugându-vă să luaţi
binevoitor cunoștinţă de conţinutul ei, care este deja cunoscut de Congregaţia
Orientală de la Roma”. După scrisoare este anexat documentul, din noiembrie
1951, către Patriarhul Moscovei – șase pagini dactilografiate.
Din întreaga corespondență rezultă eforturile constante ale lui Visarion
Puiu de a-i uni pe românii din diaspora, de a strânge legăturile dintre bisericile
ortodoxe și cele romano-catolice, precum și dorul de pământul românesc.
În continuare, sunt o serie de anexe, care întregesc informațiile despre
cei 20 de ani de exil ai mitropolitului: Extras din Jurnalul Abației de la Praglia
(octombrie – decembrie 1945); Cronică a „Casei Bunii Copii” a slujitorul lui
Dumnezeu don Luigi Pedrollo; Extras din Jurnalul de la Maguzzano (Cronica
Abației din Maguzzano). Ştiri legate de Mitropolitul Visarion Puiu din anii
1945-1947; Cronica Casei Studenților din Nazaret, Pontida, 1947. Procesverbal al Capitolului mănăstirii pentru acceptarea lui Visarion; Extras din
Jurnalul Abației benedectine din Pontida (Bergamo – Italia) (iulie – octombrie
1947); Amintirile unui fost elev de la Maguzzano. Mitropolitul Visarion Puiu,
oaspete ilustru al Abației noastre; Visarion Puiu – mitropolit român. Amintirile
personale ale pr. benedectin Alessandro Gervasoni de la Pontida; Amintiri din
anii exilului mitropolitului Visarion Puiu, scrise de Sac. Elvio Damoli – Roma,
procuratore generale, Congregazione Poveri Servi della Divina Providenza;
Ospitalitatea oferită mitropolitului român Visarion Puiu, de G. Perazzolo.
Volumul este completat cu reproduceri după cele mai semnificative
documente și fotografii referitoare la exilul mitropolitului Visarion Puiu și
tabelul cu cele 39 de cărți scrise de Mitropolitul Visarion Puiu, aflate în
colecţiile Bibliotecii Academiei Române.
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Cartea „muncită” de părintele dr. Aurel-Florin Țuscanu este o foarte bună
sursă de informare pentru cunoașterea unor aspecte mai puțin tratate și
cunoscute din viața și activitatea celui care, din motive politice mai mult
inventate, a trebuit să-și trăiască ultimele două decenii de viață departe de
pământul natal al României, pe care l-a iubit și slujit cu sfințenie, devotament și
sacrificiu. Este, în același timp, un pios omagiu și un semn de recunoștință
pentru omul, ierarhul, care a fost o voce auzită și ascultată, a cărui smerenie era
recunoscută și, de asemenea, cel care, în anul 1945, a pus bazele Eparhiei
Ortodoxe Române pentru Germania și Austria, devenită, din anul 1949, Eparhia
Românilor din Străinătate, cu sediul la Paris.
Deși și-a iubit enorm patria și neamul, rămășițele pământene ale
mitropolitului Visarion Puiu sunt și acum pe meleag străin, în Franța, iar
lespedea din piatră, care să-i acopere mormântul, așteaptă, în țară, clipa în care
să-și găsească întrebuințarea pentru care a fost cioplită.
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Prezentarea Anuarului românilor din sud-estul Transilvaniei
„Acta Carpatica”, nr. VII/2020
Vasile STANCU
Ajuns la cea de-a XXIII-a ediție
Anuarul românilor din sud-estul
Transilvaniei, inițial numit „Angvstia”,
din
2014
„Acta
Carpatica”,
supranumit și Actul de identitate al
românilor din sud-estul transilvan,
este așteptat, în fiecare vară, de opinia
publică și iubitorii adevărului istoric
cu legitim interes datorită volumului
și consistenței informațiilor din
domeniul
istoriei,
sociologiei,
etnografiei, spiritualității și culturii
românilor de pe aceste meleaguri.
Studiile și comunicările, susținute de
autori la sesiunile, colocviile și
manifestările organizate în zonă în
cursul anului precedent, publicate în
Anuar,
reprezintă
valorificarea
cercetărilor oamenilor de știință din
întreaga țară, Anuarul constituindu-se
într-o ,,remarcabilă operă cultural-științifică”, așa cum era definită ediția
precedentă de recentul laureat al Grupului de cercetare ,,I.I. Russu”, publicistul
Mihai Groza, redactorul-șef al cotidianului ,,Informația Harghitei”. Începând cu
anul 2017 valoroasa revistă a românilor din sud-estul transilvan apare sub egida
Academiei Române, reprezentată de Centrul European de Studii CovasnaHarghita, a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, reprezentată de
Centrul Ecleziastic de Documentare ,,Mitropolit Nicolae Colan” și a SC
Ștefadina Comserv SRL din București. Anuarul este publicat la editura
Eurocarpatica, din Sfântu Gheorghe, cu sprijinul financiar al Secretariatului
General al Guvernului României și al SC Ștefadina Comserv SRL București,
dar ,,opiniile exprimate în cuprinsul lucrării de față aparțin autorilor și nu
reprezintă poziții ale Guvernului României și nici ale editorilor”.
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În Cuvânt la început de drum, care deschide primul număr al Anuarului,
inițiatorii săi, redactorii responsabili, dr. Ioan Lăcătușu și dr. Gheorghe
Lazarovici, arătând că ,,cercetarea interdisciplinară a istoriei românilor din sud-estul
Transilvaniei și Carpații Răsăriteni este o prioritate a științelor sociale
românești” 1 și constatând faptului că pagini din istoria Transilvaniei, mai cu
seamă cu privire la istoria românilor din sud-estul său, sunt deficitar tratate,
fiind eludate cu bună știință dintr-un ,,internaționalism demolator în timpul
dictaturii comuniste” 2, a devenit o necesitate stringentă apariția acestei reviste
științifice, care ,,cumulând diferite discipline ale istoriei și științelor sociale,
vine să completeze istoria unei părți din pământul țării” 3. În acest sens a fost
stabilită și structura Anuarului, în linii generale fiind respectată și astăzi,
devenită astfel clasică, continuitatea fiind păstrată prin însăși stabilitatea
redactorului responsabil, dr. Ioan Lăcătușu de-a lungul celor 23 de ediții. Astfel,
recentul număr cuprinde, într-un spațiu tipografic de 725 de pagini, următoarele
capitole: Studii de istorie, Studii de etnografie-sociologie-cultură, In
memoriam, In honorem, Recenzii și Cronica activității Centrului European de
Studii Covasna-Harghita și a Centrului Ecleziastic de Documentare ,,Mitropolit
Nicolae Colan”. Primele două capitole destinate studiilor din ,,disciplinele
istoriei și științelor sociale” cuprinde 77,24% din paginația Anuarului în care
sunt publicate 42 de studii (23 – istorie, 19 – etnografie, sociologie, cultură),
semnate de 37 de autori. Studiile de istorie tratează fenomene și evenimente
istorice desfășurate pe parcursul a cinci secole – din timpul domniei lui Petru
Rareș, sec XVI – până la activitatea părintelui academician Mircea Păcurariu
(1932-2021). Tematic, șapte din studiile publicate aduc informații interesante,
în multe cazuri inedite, din domeniul Istoriei Bisericii Ortodoxe Române,
precum cele scrise de Mihai Suciu, Florin Vatamanu, Stan Petrescu, Florin
Bengean, Adrian Deheleanu, Laurențiu-Gabriel Panciu sau Ioan Lăcătușu, iar
alte șase studii, cum era firesc în anul aniversării centenarului, se referă la
Marea Unire și recunoașterea sa internațională, studii pe care țin să le
nominalizez: Personalitatea și contribuțiile lui Octavian C. Tăslăuanu la
realizarea idealului Marii Uniri, de George-Bogdan Tofan și Adriana Niță;
Aspecte privind activitatea organizatorică a generalului Danilă Papp în
serviciul Consiliului Dirigent și al României (1918-1924), de Dragoș L. Curelea
și Daniela Curelea; Acțiunea politică și diplomatică în apărarea și
recunoașterea internațională a unirii românilor. De la Alba Iulia – 1
Decembrie 1918 la Pacea de la Trianon – 4 iunie 1920, de Dumitru Preda;
„Angvstia” 1, Ed. Carpatica, Sf. Gheorghe – Cluj-Napoca, 1996, p. 3.
Ibidem, p. 365; în art. „Angvstia” – între deziderate și realități (Postfață), de Justinian
Petrescu.
3
Ibidem, p. 3
1
2
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Ziarul francez „Excelsior”: 3 articole în 3 ediții, 5 fotografii și o hartă
ocazionate de ceremonia semnării Tratatului de la Trianon, de Gheorghe
Calcan; Din activitatea delegației României la Conferința de Pace, de la Paris,
pentru susținerea internațională a Marii Uniri, de Corina Bărăgan-Sporea și
Un susținător al revizionismului maghiar: parlamentarul britanic sir Robert
Gower, de Alin Spânu. De asemenea, remarc faptul că în anul 80 al
comemorării crimelor petrecute în urma odiosului act de la Viena, din 30 august
1940, patru dintre studiile publicate în recentul număr aduc informații despre
dramele prin care au trecut românii din sud-estul transilvan, studii pe care le
nominalizez: Mărturii istorice din dramele anului 1940, de Alexandru
Porțeanu, Presa din Germania despre Dictatul de la Viena, de Florin
Vatamanu, Manifestațiile de la Cluj, Alba Iulia, Brașov și Arad contra
Dictatului de la Viena reflectată în presă, dar și cenzurate de autorități, de Alin
Spânu și Aspecte din presa locală din județul Trei Scaune în momentul cedării
teritoriale după Dictatul de la Viena, de Attila Lazăr. Bine reprezentat (19
studii) și bine ilustrat la secțiunea etnografie, capitolul sociologie-etnografiecultură debutează cu o cercetare sociologică deosebită. Pornind de la doctrina
noastră națională și componentele sale autorul, sociologul Radu Baltasiu,
directorul Centrului European de Studii în Probleme Etice al Academiei
Române, face o adevărată radiografie a societății românești contemporane,
arătând unde am ajuns după 30 de ani de „reforme” și ce este de făcut în viitor,
enunțând 17 priorități în acest sens. Deosebit de interesante mi s-au părut a fi și
cercetările sociologice ale pr. drd. Cristian-Vlad Irimia, din localitatea Covasna,
referitoare la activitatea depusă de Forumul Civic al Românilor din Covasna,
Harghita și Mureș, pentru cultivarea și păstrarea identității naționale a românilor
în perioada 2005-2015, identificând elementele care au stat la baza reușitei
acestuia și cercetarea asupra reflectării în cotidianele „Haromszek” și „Szekely
Hirmondo”, din perioada 2014-2016, a tentativelor de obținere a autonomiei
„Ținutului Secuiesc”. Despre politică și politicianism, pandemie, sfinții ca
modele sociale, filantropie, solidaritatea românilor cu românii din sud-estul
transilvan și pagubele societății rurale mureșene din timpul Primului Război
Mondial aduc informații și concluzii pertinente cercetătorii: Ion WeidnerCiurea, Stelian Gomboș, Liliana Trofin, Florin Bengean, Ioan Lăcătușu, Ciprian
Hugeanu și Dorel Marc. Recunoscuții etnografi din partea locului, ca de altfel la
fiecare manifestare științifico-culturală organizată la nivel local sau național, șiau adus valoroasa lor contribuție prin studiile publicate. Astfel prof. dr. Nicolae
Bucur își exprimă prețuirea față de „omul de la munte” și gospodăriile
tradiționale montane din județul Harghita care te atrag și „te îmbie la
exercitarea unui turism montan civilizat” iar, prof. drd. Florentina Teacă, într-o
admirabilă poveste despre mocanii voineșteni, reușește, spun eu, „am încercat”,
spune ea, „să familiarizăm copiii din zilele noastre cu tradițiile păstorești
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milenare ale poporului român, purtându-l în această tumultoasă lume a
mocanilor voineșteni”, care încercare, de altfel reușește și în comunicarea
Păpușarele de caș de la Covasna – valențe etnografice și afective, publicat tot
în acest Anuar. Secțiunea etnografică a Anuarului este întregită de remarcabila
etnografă Doinița Ana Dobrean prin comunicarea Colecția etnografică Doina
Dobrean ,,Casa cu amintiri” din Subcetate și rapsodul popular Lăcrămioara
Pop, directorul Căminului Cultural din localitatea harghiteană Tulgheș, cu
comunicarea Oameni, locuri și evenimente din Tulgheșul de altă dată. Ultimele
cinci comunicări din cel de-al II-lea capitol reprezintă domeniul culturii, fiind
semnate de dr. Oana-Lucia Dimitriu, dr. Vasile Lechințan, dr. Catinca Agache,
dr. Anton Coșa și prof. Maria Monica Stoica și tratează problema gravurii în
cartea românească veche a secolului al XVIII-lea, despre cuvinte românești
împrumutate de maghiarii/secuii din Transilvania de-a lungul secolelor, până la
1918, despre destinul asumat de academicianul Eugen Simion, despre prof. Ion
H. Ciubotaru la împlinirea vârstei de 80 de ani și despre un alt mod de a sprijini
artele – tabăra de creație. Capitolul In memoriam este dedicat spre neuitare
celor dispăruți din rândurile noastre, care au lăsat în urma lor o operă valoroasă
din punct de vedere științific sau literar, fiind pentru societatea actuală cât și
pentru generațiile viitoare adevărate modele demne de urmat: academicianul
Alexandru Surdu (1938-2020) și preotul iconom stavrofor Ioan Tămaș (19522020). Următorul capitol, In honorem, nominalizează laureații premiilor „I.I.
Russu” , Ediția a XII-a, pe anul 2020, fiind publicate cele cinci Laudatio ale
meritoaselor personalități: dr. Dumitru Suciu, dr. Mihai Suciu, dr. CostelCristian Lazăr, dr. Elisabeta Marin și cercetătorul Constantin Aitean-Taus. Sunt
publicate, de asemenea, mesajele adresate de prietenii din Sfântu Gheorghe,
domnilor Vilică Munteanu și Liviu Boar cu prilejul aniversării lor la împlinirea
vârstei de 70 de ani, precum și scrisorile trimise prof. univ. dr. Cornel
Sigmirean la aniversarea a 65 de ani și subsemnatului la împlinirea vârstei de 75
de ani. Capitolul Recenzii, desfășurat pe un spațiu tipografic de 80 de pagini,
cuprinde prezentarea a nu mai puțin de 21 de cărți și reviste din diferite domenii
– istoria societății și a bisericii, literatură, viața spirituală și civică, cărți și
reviste care au un numitor comun, informații din variate domenii de activitate
despre românii din această parte de țară. În finalul Anuarului este prezentată
bogata Cronică de activitate a celor două instituții: Centrul European de Studii
Covasna-Harghita și Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan”, activitate deosebit de meritorie desfășurată de un număr extrem de mic
de persoane, dar adevărați profesioniști în domeniu.
Pentru a avea o oglindă fidela a actualului număr al Anuarului „Acta
Carpatica” nr. VII, și asupra Anuarului în ansamblul său, privit ca o carte de
istorie, etnografie; sociologie și cultură a românilor din sud-estul transilvan sunt
necesare câteva date.
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Numărul autorilor tuturor materialelor – studii-comunicări (42), recenzii
(22), În honorem (9), In Memoriam (2), Cronica activității (1) – cuprinse în
acest volum se ridică la 47 din care: 30 doctori în științe, 5 doctoranzi, 6
profesori, 2 preoți și câte un ziarist, inginer, rapsod popular și documentarist.
Între aceștia remarcăm apariția a 9 autori debutanți în paginile actualului număr
al Anuarului „Acta Carpatica”, nr. VII/2020 pe care îi nominalizez și, totodată,
îi felicit pentru colaborarea la această revistă științifică: dr. Daniela Deteșan,
Cluj-Napoca; pr. Ioan Marin, Sfântu Gheorghe; pr. Ionuț Moldovan, Sibiu; dr.
Constantin Necula, Sibiu; dr. Adrian Niță, Gheorgheni; dr. Alexandru Porțeanu,
București; dr. Dumitru Preda, București; prof. Domnița Rațiu, Brașov și dr.
George-Bogdan Tofan, Baia Mare. Astfel, întreaga serie a Anuarului „Acta
Carpatica” are 147 de autori, din care 56 au publicat și în seria veche a
anuarului, Angvstia. Cele 23 de ediții ale Anuarului românilor din sud-estul
Transilvaniei („Angvstia” – 16 ediții și „Acta Carpatica” – 7 ediții), reprezintă
la ora actuală o carte care între coperțile sale cuprinde: 873 de studii (524
„Angvstia” + 349 „Acta Carpatica”), din care: 537 (61,16%) studii de istorie,
216 (24,74%) studii de etnografie, sociologie și cultură (94 „Angvstia” + 122
„Acta Carpatica”) și 120 (13,74%) studii de arheologie („Angvstia”), alături de
185 de recenzii, numeroase cronici de activitate și materiale publicate la
secțiunile In honorem și In memoriam, într-un spațiu tipografic de 12.066
pagini (6.569 „Angvstia” + 5497 „Acta Carpatica”). Mai remarc un simplu fapt:
în toți acești ani doctorul Ioan Lăcătușu a fost redactorul responsabil și
coordonatorul colectivului de redacție al acestei reviste științifice.
La acest moment de rodnic bilanț doresc să urez prestigiosului anuar și
redactorului său responsabil LA MULȚI CITITORI ȘI VIAȚĂ
ÎNDELUNGATĂ!

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Lista de autori
1. Anghel Doina, expert gr. I, Depozitul Central de Arhivă Piteşti,
doinatalasman@yahoo.com.
2. Anuței Roxana-Emanuela, inspector superior, Arhivele Naționale Bacău,
roxi2cat@yahoo.com.
3. Bălan Emanoil, drd., Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. Liceul
„Vasile Conta” Târgu-Neamț emanuel.balan_tgn@yahoo.com.
4. Bălăiță Dorel, inginer, Chimcomplex S.A. Borzești, colecționar,
dorelb2003@yahoo.com.
5. Boldur Dimitrie-Ovidiu, consilier superior, Direcția Județeană pentru
Cultură Bacău, doctor în istorie, oboldur@yahoo.com.
6. Ceucă Mihai, inginer, Bacău, mihaicuk@gmail.com.
7. Cheramidoglu Constantin, doctor în istorie, Asociaţia Arhiviştilor şi
Prietenilor Arhivelor „Ovidius”, Constanţa, cheramidoglu1959@gmail.com.
8. Clit Costin, profesor, Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi,
costinclit@yahoo.com.
9. Coman Florin-Cristian, inspector superior, Serviciul Județean Brăila al
Arhivelor Naționale, doctorand în istorie, e-mail comanfc2016@yahoo.com.
10. Cucu Cornelia, profesoară, Bacău, cornelia.cucu@yahoo.com.
11. Dănilă Ioan, dr., conf. univ., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău,
danila.ioan@gmail.com.
12. Deheleanu Adrian, doctor în istorie, muzeograf, Muzeul Banatului
Timișoara, adideheleanu@yahoo.com.
13. Dieaconu Daniel, dr., prof. Școala Gimnazială Grințieș,
danieldieaconu@gmail.com.
14. Dinescu Ionela, consilier superior Arhivele Naţionale Vâlcea,
nituionela01@yahoo.com.
15. Doboș Fabian, preot, conf. univ. dr. la Facultatea de Teologie
Romano-Catolică din cadrul Universității „Al.I. Cuza” din Iași, e-mail:
fabiandobos@gmail.com.
16. Giurgiu Luminița, dr., Comisia Română de Istorie Militară, Asociația
Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, luminita.giurgiu@gmail.com.
17. Giurgiu Teodora, dr., expert, Arhivele Militare Naționale Române,
teodora.giurgiu@gmail.com.
18. Gorovei Ştefan, prof. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,
stefangorovei@yahoo.fr.

https://biblioteca-digitala.ro

19. Hugianu Ciprian, inginer, Centrul European de Studii Covasna-Harghita,
hugiaanuciprian@yahoo.com.
20. Ioan Valentin, drd., Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, consilier
asistent, Arhivele Naționale Bacău, ioanvalentin87@yahoo.com.
21. Iosif Felicia, inspector principal, Arhivele Naționale Iași,
felicia_ursu2000@yahoo.ro.
22. Lăcătușu Ioan, dr., director, Centrul European de Studii Covasna-Harghita,
ioan.lacatusu@yahoo.com.
23. Mera Laurențiu, arhivist, Cluj-Napoca, laurentiu.mera@yahoo.ro.
24. Munteanu Vilică, arhivist, Bacău, vilica.munteanu@yahoo.com.
25. Pohrib Adrian, doctor în istorie, director, Arhivele Naţionale Galaţi,
pohribadrian@yahoo.com.
26. Porțeanu Alexandru, prof. univ. dr., București,
alexandruporteanu@gmail.com.
27. Rățoi Tudor, doctor în istorie, arhivist, Drobeta-Turnu Severin,
tudor.ratoi@gmail.com.
28. Râpan Viorica, inspector asistent, Arhivele Naționale Buzău,
rapan_viorica@yahoo.com.
29. Spânu Alin, doctor în istorie, cadru didactic asociat, Facultatea de Istorie,
Universitatea din București, alinspanu@yahoo.com.
30. Stancu Vasile, profesor, Centrul European de Studii Covasna-Harghita,
bebestancu67@gmail.com.
31. Stănescu Mircea, doctor în istorie, consilier superior, Arhivele Naționale
Istorice Centrale, mirceastanescu@hotmail.com.
32. Szemkovics Laurențiu-Ștefan, dr., consilier superior, Arhivele Naţionale
Bucureşti, laurszem@gmail.com.
33. Tanasă Cristina, consilier superior, Arhivele Naționale Bacău,
tanasa.cris@gmail.com.
34. Timofte Ioan, col. (r) ing., președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor
„Regina Maria”, Filiala jud. Iaşi, nelu_timofte@yahoo.com.
35. Țuscanu Aurel-Florin, preot, dr., Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului,
tuscanu65mai@yahoo.com.
36. Zarzără Cătălin-Mihai, doctor în istorie, Biroul Județean Teleorman al
Arhivelor Naționale, zarzaracata@yahoo.com
37. Zârnă Elena, expert arhivist, Depozitul Central de Arhivă Pitești, e-mail:
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