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Cuvânt Înainte

Începând cu anul 2009, cercetările efectuate
de specialiştii buzoieni, dar şi de colegii lor din
alte instituţii vor fi publicate pe domenii
ştiinţifice: în revista MOUSAIOS şi revista
ANALELE BUZĂULUI.
Diversificarea amintită este impusă de
extinderea preocupărilor şi cercetărilor ce se
desfăşoară în instituţia noastră, instituţie cu profil
de cercetare. Această diferenţiere impune o
creştere a exigenţelor şi eforturilor de valorificare
a patrimoniului de care dispune Muzeul Judeţean
şi zona Buzăului.
În ANALELE BUZĂULUI vor fi
publicate articole de istorie şi ştiinţele auxiliare,
urmărind să capteze cât mai mulţi cercetători şi
specialişti care să acopere multitudinea aspectelor
istoriei locale şi naţionale.
Urăm succes şi noroc noii noastre reviste şi
promitem cititorilor că le vom oferi cele mai noi
descoperiri din istoria spaţiului buzoian şi
naţional.

dr. Doina Ciobanu

15 ianuarie 2009
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SOODEANI
DE LA FONDAREA PRIMEI TIPOGRAFII ROMÂNEŞTI

Mihalache TUDOR

Istoria politică a Ţărilor Române la începutul veacului al XVI-iea este
de influenţa tot mai accentuată a Imperiului Otoman care, după
căderea Constantinopolului (1453), îşi îndreaptă armata către statele ortodoxe
din Balcani care îşi pierd pe rând fiinţa politică, cu toată rezistenţa lui Mircea
cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Iancu de Hunedoara şi ajung vasale
sultanului căruia îi plăteau tribut anual, fixat de turci atunci când domnitorii
primeau firmanul de învestire. Toate popoarele Europei orientale au păstrat
amintirea vie şi tradiţiile Bizanţului dispărut - „campionul creştinătăţii,
apărătorul civilizaţiei, educatorul Orientului slav", tradiţii transmise statelor din
regiunea dunărean-carpatică.
Vasale multă vreme turcilor, cele trei provincii româneşti îşi păstrează
neştirbită credinţa ortodoxă, singura mângâiere şi singura îndrumare culturală
ce le mai rămăseseră. Viaţa bisericească se dezvoltă greu, dar se consolidează,
mitropoliile întemeiate aproape o dată cu statele (mitropolia Ţării Româneşti la
1359), se reorganizează, sunt înfiinţate episcopii noi (la Buzău în 1500-1504),
sunt numiţi episcopi, preoţi şi egumeni care lucrează fără preget spre binele
poporului, cum foarte frumos spune Nicolae Iorga - „Mitropoliţii, episcopii,
egumenii şi aşa de adeseori şi smeriţii călugări, ori umilii preoţi de mir au
dăruit poporului, ei singuri aproape, toată învăţătura, au înzestrat neamul cu o
limbă literară, cu o artă în legătură cu gustul şi nevoile lui, au sprijinit statul,
fără să se lase a fi înghiţiţi de dânsul, au călăuzit neamul pe drumurile
pământului, fără a-şi desface ochii de pe cer".
Un astfel de călugăr aduce Radu cel Mare în ţară, Macarie (sârb de
origine), îl aşează la mănăstirea Dealu, îi pune la dispoziţie o tipografie şi, cu
cheltuiala voievodului, tipăreşte pentru prima dată în ţara noastră, trei cărţi Liturghierul (1508), Octoihul (1510) şi Tetraevanghelul (15129, toate în limba
slavonă. 180 de ani mai târziu, alt domnitor iubitor de cultură, Şerban
Cantacuzino, prin osârdia episcopului Mitrofan (1691 episcop la Buzău)
tipăreşte Biblia de la Bucureşti, prima biblie în limba română (1688) pusă
dominată

Analele Buzăului, Buzău, 2009, p. 9 - 22.
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gratuit, la dispoziţia bisericilor şi mănăstirilor din cele trei provincii româneşti
„pentru cea de obşte trebuinţă s-au dăruit neamului românesc".
Biserica Ortodoxă Română a ţinut să evidenţieze aceste două mari
evenimente culturale decretând anul 2008 ca an jubiliar dedicat împlinirii a 320
de ani de la editarea Bibliei în limba română şi 500 de ani de la fondarea primei
tipografii româneşti.
Trei scurte contribuţii, în cele ce urmează, aduc în atenţie cele două
evenimente naţionale şi evidenţiază aportul episcopului Mitrofan la tipărirea
primei Biblii româneşti, la înfiinţarea tipografiei de la Buzău şi la tipărirea
pentru prima dată a unei cărţi de slujbă, Mineiul, cu regulile de aplicare
(tipicul) în româneşte, „o lucrare revoluţionară, de cel mai mare folos pentru
neam ... " cum spune N. Iorga.

Mineiele episcopului Mitrofan -1698
În acest an jubiliar - 2008 - dedicat Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii,
nu pot trece cu vederea o carte şi un episcop care a contribuit din plin la
tipărirea Bibliei de la Bucureşti şi care, zece ani mai târziu, când era episcop de
Buzău, tipăreşte în tipografia episcopiei Buzăului Mineiele - 1698.
„Numit episcop de Buzău la 10 iunie 1691, Mitrofan reprezintă încă
acolo, în colţul de către Moldova lui, curentul românesc pe care-l începuse
dascălul lui, acum pribeag în Polonia" 1•
Mitrofan, moldovean de origine (?), egumen la mănăstirea Bisericani din
Moldova, episcop de Huşi (1683-1686) unde lucrează cu mitropolitul Dosoftei
până când acesta pleacă în Polonia; trece în Ţara Românească şi se pune în
slujba activităţii rodnice a domnitorilor Şerban Cantacuzino şi Constantin
Brâncoveanu, ajungând conducătorul tipografiei domneşti din Bucureşti şi
îngrijitor şi corector al Bibliei de la 1688. În 1690 mai păstra titlul de episcop
al Huşi lor iar la I O iunie 1691 este episcop de Buzău „pentru merite deosebite
şi cu sprijinul fraţilor Greceanu" cu care a colaborat la tipărirea Bibliei.
Iată-l aşadar pe Mitrofan „îngrijindu-se de buna chivernisire a treburilor
gospodăreşti ale Episcopiei de la Buzău", înfiinţând tipografia domnească în
care tipăreşte cu iuţeală de invidiat pentru vremurile acelea, şi chiar pentru ale
noastre, 20 de cărţi doar în 11ani-1691-1702 (10 după M. Păcurariu, 31-32
după I.P.S. Antonie Plămădeală). Ţinând cont şi de grija şi frumuseţea tipăririi:
pagini încadrate în chenare, unele cu vignete şi gravuri, avem în faţă un mare
tehnician tipograf care ne dezvăluie simţul său artistic, iscusinţă şi îndemânare,

Nicolae Iorga, Istoria Bisericii
Bucureşti, 1932, p. 13.

Româneşti şi

a

1•ieţii

religioase a românilor, voi. II,
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un neobosit muncitor care „lucra cu mare sârguire'', „că şi noaptea am
în unele vremi în loc de zi" (prefaţa la Mineie).
„Adept al introducerii limbii româneşti în slujba Bisericii, aşa cum dorise
Dosoftei al Moldovei ... urmă această lucrare revoluţionară, de cel mai mare
folos pentru neam, dar tipăritorul nu cuteză ori nu putu să deie în româneşte
decât tipicul şi nu cântările înseşi rămânând în slavonă" 2 . Nu cred că Mitrofan
„nu cuteza", ci mai repede „nu putu'', deoarece acest lucru nu se putea face
dintr-o dată: mai întâi trebuiau traduse cărţile în româneşte, fapt ce necesita o
muncă migăloasă şi de mare răspundere, precum şi o luptă cu adepţii curentelor
slav şi grecesc. Apoi, această carte, ca şi Octoihul, Triodul şi penticostarul,
cuprindea cântări care puneau multe probleme adaptării textului original la cel
românesc, deci o nouă versificare cu respectarea formulelor muzicale. Era greu
să găseşti cunoscători ai limbii eline şi ai muzicii bisericeşti, aşa cum spune N.
Iorga: „Era greu a pune cuvinte româneşti pe melodiile obişnuite". Astfel că
aceste cărţi au fost tipărite „din greceşte numai cu tipicul, sinaxarele şi cetaniile
(paremiile), lăsându-se în limba slavonă cântările" 3 .
Mineiul de la Buzău este o carte care cuprinde viaţa sfinţilor şi slujba
celor 12 luni ale anului bisericesc începând cu luna septembrie: cântări zilnice
la Vecernie şi la Utrenie (când este cazul se dau şi explicaţii pentru Sfânta
Liturghie), tropare, condace, mărimuri, canoane, luminânde, stihiri la laude.
Credincioşii nu înţelegeau limba slavă, pe care n-au vorbit-o şi n-au scris-o
niciodată (se scria doar în cancelariile domneşti), preoţii de la ţară şi mulţi de la
oraş slujeau mecanic, fără să înţeleagă ce citesc sau spun, motiv pentru care
Mitrofan văzând că „orânduiala Besearicii nu se făcea deplinu, nici vieţile
sfinţiloru se citiia, ascultătorii neînţelegându şi prooroceştile cetanii - înţelese
doar după acel sunet cu care se mulţămiau grecisanţii: aramă sunând era, au
ţimbale strigându să auzia, grăbeşte tipărirea scoţând cele 12 mineie în 11 luni,
având tipicul, paremiile, sinaxarul în limba noastră traduse şi de Radu
Greceanu ... proclamând, se poate zice, introducerea limbii româneşti în slujba
Bisericii, aşa cum dorise Dosoftei al Moldovei" 4 şi cum va reuşi curând Antim
Ivireanul. Şi motivează episcopul (în Evhologhion, anul 1699) „că cele mai
dinainte tipărite (cărţi) nu sunt cu tipicul românesc, drept aceea m-am îndemnat
de am tipărit cu toate învăţăturile româneşti pentru înţelegerea tuturor" 5 .
Mineiul din 1698 poate fi considerat prima tipăritură în care se introduce
limba română în slujbele Bisericii noastre. Şi Mitrofan face aceasta nu doar
dar

şi

făcut-o

Idem, p. 14.
Idem, p. 15.
Idem, p. 14.
Pr. Gabriel Cocora, Un mare tipograf român ... episcopul Mitrofan al
nr. 9-12/1977, p. 992.
https://biblioteca-digitala.ro
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pentru munteni, ci „spre folosul de obşte al neamului românesc ... dându-le la
pravoslavnici în dar ... la un norod întreg, celor din casa Bisericii noroade:
6
rumânilor, Moldovenilor şi Ungrovlahilor... " .
Să dai o carte în dar nu este la îndemâna oricui, mai ales o carte în 12
volume care însumau, la un loc, 1596 pagini mari. Nu cred că Mitrofan era aşa
de bogat, el care „făcea din noapte zi, care stătea în rând cu ceilalţi", „prin
osârdia şi prin nevoinţa iubitorului de ostenele: Mitrofan episcopul de Buzău"
(Evhologhion), „însuşi episcopul Buzăului chir Mitrofan fiind tipograf'
(Mineie). Avea însă, de partea lui, pe domnitorul Constantin Brâncoveanu „den
porunca şi cu toată cheltuiala luminatului domn Io Constantin Voievod".
Episcopul propunea ce cărţi trebuiau Bisericii, deci el era iniţiatorul, mintea,
dar mai ales el era truditorul, cel care ara, semăna, plivea, aducea şi dăruia
românilor rodul minţii şi al mâinilor lui, ajutate cu multă dărnicie de cel ce
pentru credinţa lui a fost omorât împreună cu fiii şi sfetnicul său, de către turci.
Şi cartea nu era tipărită şi legată oricum, ci prezenta gravuri sau frontispicii,
chenare tipografice, în special pentru Mineie, pagina de titlu „în chinovar roşu
şi negru, încadrat sus de un frontispiciu gravat în motive vegetale, incluzând
trei imagini, ingenios plasate ... iar textul încadrat în linii şi în compoziţii
tipografice, degajă lumina şi distincţie" 7 . Literele iniţiale ornamentate, pagini
cu medalioane de sfinţi la mijloc, eleganţă în punerea în pagină, textul cu litera
măruntă, pagina aerisită, iată doar câteva criterii care fac din tipăriturile lui
Mitrofan adevărate monumente de artă tipografică. „Mineiele de Buzau rămân,
una din cele mai frumoase şi mai impozante producte ale tipografiei noastre"
iar Triodul (1700) o „capodoperă a vechii noastre tipografii". Episcopul
Mitrofan rămâne un tipograf neîntrecut în Episcopia Buzăului până la Chesarie
în secolul al XIX-iea. Neîntrecut, pentru că el traducea, cunoştea câteva limbi
de circulaţie universală, făcea versuri, deci era poet, corecta, grava, critica, era,
putem spune, un adevărat artist şi un mare patriot care a ridicat Buzăul la
nivelul marilor oraşe ale Ţării şi chiar ale lumii, unele tipărituri ale lui fiind
cunoscute la Londra, Paris, Viena, Hamburg, Moscova ş.a. A fost un adevărat
revoluţionar cultural care a adus limba română la rolul ei firesc, adică acela de
a fi înţeleasă de poporul credincios care o vorbea". Căci aşa cum spune Sf.
Apostol Pavel: „Dacă prin limbă nu veţi da cuvânt lesne de înţeles, cum se va
cunoaşte că aţi vorbit. Veţi fi nişte oameni care vorbesc în vânt... căci dacă mă
rog într-o limbă străină, duhul meu se roagă dar mintea mea este neroditoare ...
Dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe
alţii, decât zece mii de cuvinte într-o limbă străină" (I. Corinteni, 14, 9-19).
A fost patriot, susţinând „înfiinţarea de şcoli pentru copii (la Focşani) şi a
6

Idem., p. 992.
Idem., p. 993.
https://biblioteca-digitala.ro
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sprijinit pe cele existente tipărind cărţile necesare". Grija pentru cultura
poporului, pentru educaţia copiilor şi-o manifesta în prefaţa Psaltirii din 1701,
spunând că această carte lipseşte de pe la biserici, dar lipseşte „şi pe la şcoala
pentru învăţătura copiilor", deci Psaltirea era şi manual de citire pentru copii.
A fost un mare pedagog care a format în jurul său „o adevărată şcoală de
ucenici şi meşteri tipografi" care apoi i-au fost de folos şi au dus mai departe
arta tipografică.
A fost un vrednic lucrător în ogorul Bisericii şi al Patriei, învăţat dar
modest, care, observând că cei doi domni ai Ţării Româneşti, Şerban
Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu încearcă să „înlocuiască puterea
armelor cu cea a culturii", trece de partea lor şi, împreună cu învăţaţii fraţi
Greceanu şi stolnicul Constantin Cantacuzino ajută la introducerea limbii
române în Biserică, înscriindu-se „cu cinste printre ctitorii de vrednică
pomenire ai culturii şi limbii româneşti".
A fost „un nou Coresi" cum îl numea Iorga, iar Melchisedec al
Romanului îl prezintă drept „unul din puţinii ierarhi ai vechimii noastre
româneşti, renumit prin învăţătura lor".
Am ţinut să evidenţiez aportul cultural al acestui episcop al Buzăului
(ţinut care a fost, „alături de cel al Neamţului şi al Olteniei - cu Vodiţa,
Tismana şi Cozia - unul din centrele de iradiere şi de trăire mai intensă a vieţii
spirituale") 8 , care face parte dintr-o „lume de sfetnici încercaţi şi căliţi în lupta
cu valurile istoriei, păstrători în adâncuri ai unor comori de simţire, gândire şi
expresie ce aşteaptă să fie aduse la lumină şi care pot să îmbogăţească pe cei de
azi" 9 • Pe cei de astăzi care, ca şi acum 300 de ani, trebuie să lupte nu pentru
introducerea limbii române, pentru care au luptat înaintaşii, ci pentru afirmarea
fiinţei noastre naţionale, morale şi spirituale, aducându-şi astfel aminte de ei,
de cei care ne-au grăit cuvântul lui Dumnezeu ... , care ne-au învăţat să „nu ne
lăsăm furaţi de învăţăturile străine şi ... privind cu luare aminte cum şi-au
încheiat ei viaţa, să le urmăm credinţa" (Evrei, 13, 7-9).
„Cum şi-a încheiat Mitrofan viaţa?" Aşa cum a trăit: simplu, smerit şi
credincios. Nimeni nu spune (nu ştie) când şi unde s-a născut: „Cel ales la 10
iunie 1691 (la Buzău) era originar din Moldova (?), călugărit la mănăstirea
Bisericani ... " 10 • Nimeni nu spune (ştie) când a murit: „Şi-a dat obştescul sfârşit
în vara (toamna) anului 1702, căci la 3 octombrie era ales ca episcop „dascălul

10

Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloaic, Momente din vechea spiritualitate a ţinutului Buzăului, în
„Spiritualitate şi istorie la Întorsura Carpaţilor", voi I, Buzău, 1983, p. 342.
Dan Zamfirescu, Contribuţii la istoria literaturii române vechi, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 70.
Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. II, Bucureşti, 1992,
p. 169.
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chir Damaschin" 11 • A fost un episcop smerit? Cred că da, dar l-au mai smerit şi
alţii, căci nici domnitorul, nici patriarhul Dositei al Ierusalimului nu amintesc
nimic despre el în prefaţa Bibliei de la Bucureşti şi, dacă nu s-ar fi găsit cineva
să pună la sfârşitul cărţii o notiţă (poate chiar Mitrofan), nici nu s-ar fi ştiut că
„a tot meşteşugul tipografiei şi indiriptării cuvintelor rumâneşti ostenitoriu, de
Dumnezeu iubitorul Mitrofan, episcopul de Hus".
Semne de identificare pentru episcopul Mitrofan nu prea sunt: la Buzău
nu i se cunoaşte mormântul, dar „în istoria culturii româneşti există atâtea
astfel de semne, încât chipul său se conturează limpede, viu şi frumos, din tot
12
ce a făcut pentru neam, pentru limba românească şi pentru noi toţi" •
Într-adevăr, la Buzău nu se ştie unde-i este mormântul, dar ce a făcut el
pentru episcopia Buzăului şi pentru Ţara Românească se evidenţiază frecvent,
iar tipăriturile sale sunt aşezate la loc de cinste între Biblia lui Şerban
Cantacuzino tipărită de el când era la Bucureşti (1688) şi între Biblia, tipărită în
5 volume, tipărită după moartea lui, la Buzău (1854), în Muzeul Bisericesc al
Eparhiei Buzăului şi Vrancei, o realizare de seamă a Prea Sfinţitului Părinte
Episcop Epifanie, amenajat în fosta clădire a seminarului teologic ridicată de
episcopul Chesarie în anul 1838 şi dat în folosinţă în anul 2007 cu ocazia
împlinirii a 25 de ani de arhipăstorire a Prea Sfinţiei sale la Buzău. Şi iată cum
un „locaş de cultură prin instrucţie didactică", adus la frumuseţea cea dintâi şi
modernizat după timpurile pe care le trăim, devine „făuritor de cultură prin
educaţia pe care o dă arta bisericească", muzeul cuprinzând icoane vechi,
obiecte de cult, sculpturi, argintărie şi, mai presus de toate, cărţi liturgice din
secolul al XVI-iea până azi, cărţi care îl confirmă pe Dumnezeu şi înalţă omul
către cer, muzeu şi cărţi care aşteaptă să fie cercetate de doritorii de artă şi de
cultură din Buzău şi din toată ţara.

Biblia de la

Bucureşti

- 1688

Pentru Ţările Române veacul al XVII-iea înseamnă noi şi stăruitoare
•eforturi de a-şi menţine poziţiile şi de a-şi întări şi consolida ţara şi armata spre
a se putea opune dominaţiei tot mai accentuate a Imperiului Otoman care ne
limita (reprima) libertatea de mişcare spre visul de independenţă şi unire a
tuturor românilor dorit şi realizat pentru foarte scurtă vreme de Mihai Viteazul
( 1600).
Dacă politic n-am reuşit mare lucru, pe plan cultural spiritual românesc,
liber de-acum şi scăpat de apăsarea limbii slavone care pierdea teren vizibil,
spiritul românesc reuşeşte să îşi găsească forme noi de manifestare în graiul
11
12

Idem. p. 171.
Antonie Plămădeală, Episcopi ai B11ză11/11i în cultttm română, voi. II, p. 62.
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cronicile ţării, se fixează limba literară, se creează opere de
de artă care se impun ca valori permanente în istoria culturii
româneşti şi universale.
Pe plan religios se ascute lupta împotriva acţiunilor prozelitiste
protestante şi catolice. Ierarhii din cele trei provincii româneşti luptă din greu
împotriva propagandei calviniste, mai ales în Ardeal, unde apar o serie de cărţi
religioase cu vădite intenţii de denigrare a Bisericii Ortodoxe: Catehismul
calvinesc (1640-1642), tipărit în limba română, despre care mitropolitul
Varlaam al Moldovei spunea că „este plin de otravă de moarte sufletească" şi,
conştient de rolul ce revenea ierarhilor din Ţara Românească şi Moldova, de a
apăra ortodoxia românească din Transilvania, convoacă un sinod (probabil la
Iaşi) şi, împreună, munteni şi moldoveni dau o replică pe măsură, tipărind
Răspunsul împotriva Catehismului calvinesc. Calvinii contraatacă şi, cu
impertinenţa care le era caracteristică, îşi intitulează broşura publicată la AlbaIulia în 1656, „Scutul Catehismului, ca răspuns den Scriptura Svântă, împotriva
răspunsului a doao ţări fără Scriptură Svântă".
lată-ne aşadar, acuzaţi că nu avem Scriptură Sfântă, deşi, încă înainte de
publicarea răspunsului lor apămse la Alba-Iulia Noul Testament (1648), prima
traducere integrală a Noului Testament în româneşte într-o limbă plăcută,
apropiată de a poporului, de o mare frumuseţe literară, în Predoslovia către
cititori arătându-se înalta semnificaţie de crez unitar românesc: „Noi dreptu
aceia ne-amu silitu, de încât am putut, să izvodim aşa cum să înţeleagă toţi, iară
de nu voru înţelege toţi, nu-i de vina noastră, ce-i de vina celuia ce-au răsfirat
rumânii printr-alte ţări, de s-au amestecat cuvintele cu alte limbi de nu grăiesc
h" „11
toţi mtr-un c 1pu · .
Au apărut şi alte cărţi româneşti în cele trei provincii din grija ierarhilor
ce au păstorit în acest secol de luptă, de mare folos preoţilor care au ştiut şi sau străduit să ţină strâns uniţi lângă Biserică şi în legea strămoşească pe
credincioşii care găseau în „Biserică mângâierea, încurajarea, credinţa că aşa
cum Iisus Hristos a fost răstignit şi a înviat şi răstignirea poporului român va fi
calea spre înviere, spre biruinţă" 14 •
Dacă ne referim numai la Ţara Românească, putem spune că din
tipografiile înfiinţate la Bucureşti, Snagov, Buzău, Rm. Sărat şi Târgovişte, au
ieşit zeci de lucrări de slujbă bisericească şi de zidire sufletească, toate cu
scopul apărării ortodoxiei şi al introducerii limbii române în Biserică.
Toată această activitate culturală de traducere şi tipărire în limba română
a continuat cu apariţia Bibliei de la Bucureşti în anul 1688, numită şi Biblia lui
se

alcătuiesc

literatură şi

"A

13
1

~

Noul Testament, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a Alhei-Iulii, 1988, p. 116.
Nicolae Mladin - mitropolitul Ardealului, BOR - una şi aceeaşi în toate timpurile, 1968,
p. 13-14.
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Şerban

Cantacuzino.
Carte de bază în istoria religioasă şi în literatura românească, operă de
mari proporţii pentru sfârşitul veacului al XVII-iea, o carte în format mare, de
944 de pagini, textul imprimat cu litere mărunte pe două coloane. Tipărirea a
început la 5 noiembrie 1687 şi s-a terminat în septembrie 1688. Şerban
Cantacuzino moare în luna octombrie 1688, în locul lui fiind numit Constantin
Brâncoveanu (28 octombrie 1688). Deci Biblia a fost tipărită în timpul domniei
lui Şerban Cantacuzino „şi cu îndemnarea dumnealui Constantin
Brâncoveanu!, marele logofăt, nepot de soră al Măriei Sale, carele, după
prestăvirea acestui mai sus pomenit domnu ... pre dumnealui l-au curonat cu
domnia ... " aşa cum scrie în pagina de titlu.
Considerată un „monument literar de limbă ... şi un act editorial fără egal
la traducerea căruia au contribuit mari cărturari ai vremii, lucrarea a avut la
bază Noul Testament de la Alba-Iulia ( 1648)", în timp ce pentru Vechiul
Testament a fost folosită traducerea făcută de Nicolae Milescu, Spătarul
moldovean. Textul întreg a fost revăzut de cărturarii munteni Radu şi Şerban
Greceanu, îndrumaţi de marele cărturar Constantin Cantacuzino şi, probabil,
ajutaţi de unii cărturari greci din care se găseau destui la acea vreme în ţară.
Pentru noi buzoienii este o mare mândrie să consemnăm că cel ce a făcut
„diortosirea" textului a fost Mitrofan, viitorul episcop de Buzău, aşa cum
menţionează o însemnare de pe ultima pagină a Bibliei s-a ostenit „de tot
meşteşugul tipografiei şi indireptarii cuvintelor rumânesti". Iată-l, aşadar, pe
ucenicul lui Dosoftei şi fost episcop de Huşi, conducător al tipografiei din
Bucureşti iniţiind şi desăvârşind în tainele meşteşugului de tipograf pe viitorul
mitropolit al Ţării Româneşti, Antim Ivireanul, cel ce avea să desăvârşească
actul de introducere a limbii române în slujbele Bisericii şi făurirea unei limbi
liturgice româneşti, folosită până azi.
Expresie a unităţii româneşti, prin participarea celor trei provincii la
tipărirea şi prin larga circulaţie în toate ţinuturile româneşti, precizează în titlu
că s-a tipărit „spre înţelegerea limbii româneşti" şi „pentru cea de obşte priinţă
s-a dăruit neamului românesc".
„Biblia de la Bucureşti este o elocventă, strălucită şi netrecătoare sinteză
care uneşte într-un întreg - purtând însă pecetea îmbunătăţirii -, tezaurul de
grai, de simţire şi de cugetare al întregului neam românesc. Ea este temeiul
sănătos şi trainic pe care s-a dezvoltat, printr-un întreg proces de creaţie şi
selecţie, limba noastră literară de azi" 15 • Aşa scria P.F. Părinte Teoctist la
praznicul Adormirii Maicii Domnului din anul 1988, la retipărirea Bibliei lui
Şerban Cantacuzino după 300 de ani şi tot atâţia ani de la începutul domniei
15

Bihlia, adică Dumnezeiască Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, retipărită după
300 de ani, Bucureşti, 1988, Cuvânt înainte al PFPP Teoctist.
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celui care avea să se sacrifice pentru credinţa lui ortodoxă. Ca şi prima Biblie,
şi cea din 1988 este tipărită tot la Bucureşti cu binecuvântarea P. F. P. Teoctist,
are 983 de pagini mari, doar cu 39 de pagini mai mult decât prima; este tipărită
în două coloane verticale pe pagină: pagina din stânga în româneşte cu litere
chirilice, pagina din dreapta, în româneşte cu litere latine. Sunt înscrise în
chenare frumoase, cu litere roşii şi negre doar pagina de titlu de interior, pagina
cu stema ţării româneşti şi pagina de început a Bibliei. Scrisul cu literă mică,
bine aerisit şi uşor de citit, pentru care au lucrat cu multă râvnă şi devotament
„un mănunchi de reputaţi slujitori şi cunoscători ai scrisului românesc",
redactori, graficieni, corectori şi mulţi alţi ostenitori.
Nu îndrăznesc să fac o comparaţie, dar dacă la prima Biblie osteneau
episcopul Mitrofan, „cu tot meşteşugul tipografiei şi indiriptării cuvintelor
rumâneşti ... ", fraţii Greceanu, stolnicul Constantin Cantacuzino şi alţi doi-trei
învăţaţi, la cea din 1988 osteneau 26 de profesori doctori, cercetători ştiinţifici,
pentru transcrierea textului chirilic, zece profesori doctori pentru controlul
filologic şi încă vreo 20-30 de alţi truditori, vedem câtă nevoinţă, câtă putere de
muncă şi ce tărie aveau înaintaşii noştri care, în doar 11 ani reuşeau să
tipărească, numai la Buzău, IO cărţi (după Istoria Bisericii Ortodoxe Române),
20 după aprecierile părintelui Gabriel Cocora, din care unele în 12 volume
(Mineiul). Biblia din 1688 „trebuie să spunem ceea ce nu s-a subliniat până
acum, este cea dintâi traducere, integrală, reînnoită lexical, stilistic şi literar,
fiindcă toate celelalte din sud-estul Europei au rămas ca expresie la formele
tradiţionale până în secolul al XVIII-iea ... La trei sute de ani de la apariţia ei şi
de la urcarea la tron a lui Constantin Brâncoveanu, care s-a îngrijit de tipărirea
ei, spiritualitatea timpului nostru cinsteşte, prin ediţia jubiliară din acest an,
memoria tuturor celor care s-au străduit, cu suflet şi minte românească să
dureze un edificiu nepieritor". „Căci, dacă ne-am imagina fiecare carte
importantă din literatura română veche pe întinsul ţării, sub forma unui edificiu
în stil arhitectonic propriu, atunci Biblia lui Şerban Cantacuzino este cel mai
impunător şi complex palat, prin stilurile şi culorile sălilor lui interioare
variate, reprezentate cu artă proprie, bine intuite şi retransmise sau zugrăvite în
arta cuvântului românesc. Răspândită în provinciile ţării în zeci şi zeci de
exemplare, funcţiunea ei a fost încununarea continuităţii spirituale româneşti
persistenţa de foarte multe secole şi întărirea sentimentului de unitate continuă
a poporului român" 16 •
Am să închei acest scurt articol cu o strofă dintr-o poezie a poetului
„logosului întrupat în istorie" Ioan Alexandru, care promitea domnitorului
Constantin Brâncoveanu zicând:
16
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„Sece carnea mea de pe pământ
Putrezească sufletul în mine
De voi ruşina credinţa ta
Brâncovene, frate Constantine"; credinţa luată şi învăţată de pe Biblia lui
Şerban şi a lui Constantin. Cu Biblia în mână a venit la seminarul teologic din
Buzău în anul 1981 şi, arătând-o elevilor a spus: „aceasta este cartea din care
s-au născut popoare, civilizaţii şi în care vieţuim cu toţii. Aceasta este cartea
care s-a revelat umanităţii, cea mai importantă, adevărul pentru eternitate, de
renaştere morală şi spirituală ... Cuvântul Bibliei are puterea să hotărască pe om
să îşi schimbe viaţa, să îşi întemeieze familie, să îşi crească copiii dacă este
căsătorit, să vieţuiască moral, să-şi supună trupul ascezei dacă este monah, să
îndemne şi să fie om al iubirii ... Sunteţi oameni care veţi vorbi poporului şi vă
veţi hrăni din cuvânt. Fiţi, aşadar, propovăduitori ai religiei şi apostoli ai
neamului ... ".
Să crezi în Dumnezeu şi să-ţi iubeşti ţara. Aşa au făcut înaintaşii noştri,
aşa să facem şi noi, bineştiind că Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie formează
împreună călăuza dreaptă pe drumul desăvârşirii morale şi al comuniunii cu
Dumnezeu întreit în persoane, cu Biserica şi cu întregul neam românesc
dreptcredincios.

Liturghierul - prima carte
noiembrie, 1O

tipărită

pe

pământ

românesc - 1508,

Istoria politică a Ţării Româneşti în a doua jumătate a secolului al
XV-iea este dominată de uriaşa personalitate a domnitorului vecin Ştefan cel
Mare al Moldovei, şi de teama ce o inspirau turcii. Încercările „atletului lui
Hristos" de a face din domnii Ţării Româneşti, unii puşi chiar de el, aliaţi şi
luptători pentru independenţa şi pentru cauza creştină, nu dau rezultate, unii
dintre ei trecând imediat de partea turcilor (Basarab Laiotă, Ţepelus, Vlad
Călugărul) numai ca să-şi prelungească „o domnie fără glorie şi fără strălucire.
Trecuse vremea lui Mircea cel Mare şi Vlad Ţepes, când mulţimile turcilor se
speriaseră într-atât încât se socotea fericit cel ce putea trece dincolo în
Anatolia".
Sfârşitul veacului găseşte pe tronul Ţării Româneşti pe Radu cel Mare
(1495-1508), „Mare" nu că ar fi făcut cine ştie ce fapte vitejeşti împotriva
turcilor, cărora le era „supus ascultător", ci pentru că a dorit pacea ca să se
poată ocupa de organizarea ţării şi, mai ales a Bisericii. În acest scop aduce în
ţară pe fostul patriarh al Constantinopolului, Nifon (1486-1488 şi 1496-1498),
scaun pe care l-a părăsit din cauza neînţelegerilor cu turcii. Cunoscându-l şi
apreciindu-l, Radu cel Mare îl cheamă în ţară de la Adrianopol unde fusese
surghiunit. Nifon răspunde chemării, venind - se pare - în primăvara anului
https://biblioteca-digitala.ro
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Discutabilă

data venirii lui Nifon în ţara noastră însă, o dată venit, se
apucă de treabă şi pentru că „mitropolitul muntean lipsea, episcopi de Severin
nu se mai numeau de mult... era o adâncă decădere în Biserica ţării„. Nifon
făcu deci adunare cu toţi egumenii de la toate mănăstirile ţării Ungrovlahiei şi
tot clirosul bisericii, cu Domnul şi cu toţi boierii, cu preoţii şi cu mirenii. Cu ei
toţi împreună dădu astfel aşezământul statornic pentru Mitropolia ţării, pentru
episcopia olteană a Severinului, pentru episcopia de la răsărit care fu aşezată în
vechiul târg de hotar, al Buzăului. Hirotoni şi doi episcopi, şi le deade şi
eparhie hotărâtă, care cât va birui". Şi continua Iorga: „mai târziu, de Radu
Vodă Paisie, 17 septembrie 1544, cu ajutorul Patriarhului constantinopolitan
Ieremia, supt vlădica Anania, pentru Buzău se făcu orânduire, fixând judeţele
supuse cu judecata lor oblăduirii episcopului de acolo: Buzăul, Râmnicul Sărat,
Brăila şi Secuienii, cu toate hirotoniile preoţeşti, ca să fie Scaunul sfintei marii
biserici a Buzăului întemeiat şi sigur şi sfinţiţilor episcopi şi dumnezeieştilor
preoţi şi călugărilor care vor petrece în acest sfânt locaş pentru hrana şi
îmbrăcămintea lor" 18 •
Aşadar: „dădu aşezământul statornic pentru Mitropolia ţării", mutând
reşedinţa mitropolitului de la Curtea de Argeş la Târgovişte; fixează reşedinţa
episcopiei de Severin, după căderea cetăţii în mâinile ungurilor, Ia Râmnicu
Vâlcea; înfiinţează episcopia Buzăului.
Om învăţat, bun organizator, intransigent faţă de păcatele tuturor, dar mai
ales, ale celor ce conduceau destinele ţării, intră în conflict cu Radu cel Mare în
anul 1505, părăseşte Târgovişte şi se retrage la Athos unde moare la 11 august
1508.
Reorganizarea ierarhiei bisericeşti, introducerea tiparului în Ţara
Românească, precum şi multele ctitorii ridicate pe tot cuprinsul ţării şi
numeroasele danii făcute mănăstirilor din ţară şi de la Athos, sunt activităţi de
mare însemnătate bisericească şi culturală, pe care Radu cel Mare - un
domnitor care s-a ferit de duşmănia celor mari şi dorind mai presus de toate
pacea - le-a realizat într-o domnie scurtă şi într-o vreme când ţara era
înconjurată numai de duşmani. Era un doritor de cultură, un domnitor care
încerca un proces de modificare, de ridicare şi înălţare duhovnicească şi
materială pentru poporul obidit şi înrobit de cei ce-l stăpâneau. Ca şi alţi
înaintaşi ai săi, dar mai ales ca cei ce i-au urmat la tron, se apropie de focarele
de cultură dintotdeauna: mănăstirile, stimulându-le şi ajutându-le să susţină
viaţa duhovnicească şi să răspândească arta şi cultura în neamul nostru
17
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C.C. Giurescu, Dinu Giurescu, Istoria românilor, voi. II, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1976, p. 205.
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românesc. Astfel, mănăstirile vor deveni centre spirituale ale vieţii românilor,
înfiinţând şcoli în care se propovăduia întărirea spiritului românesc prin
credinţa, prin nădejdea într-o unire a tuturor românilor şi prin dragostea de
patrie. Prin „sabia duhovnicească" a rugăciunii, prin puterea cuvântului rostit
de la amvon de preoţi şi călugări şi prin exemplul personal îi îmbărbăta pe
oameni în lupta pentru apărarea pământului strămoşesc, spunându-le ca mai
târziu M. Eminescu:
„Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul
Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este ...
N-avem oşti dară iubirea de moşie e un zid
Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid".
(Scrisoarea a III-a)
Cartea religioasă, manuscrisele liturgice, şi nu numai, copiate cu multă
trudă de monahi smeriţi, cunoscuţi doar cu această ocazie, au contribuit
hotărâtor la păstrarea unităţii noastre naţionale şi ortodoxe. Dorinţa
domnitorului era să uniformizeze tradiţia manuscriselor bisericeşti care
circulau în toate cele trei ţări româneşti şi face tot ce poate pentru introducerea
tiparului, aducând în ţară un cunoscător al meşteşugului în tipărire. Mănăstirea
Dealu, din apropierea capitalei, unde domnul ridicase o frumoasă biserică, este
locul în care a funcţionat tipografia adusă de la Veneţia condusă de vestitul
călugăr sârb Macarie, care-şi făcuse ucenicia la Veneţia şi care, înainte de a
veni la noi, tipărise în Muntenegru trei cărţi principale de slujbă: Octoihul
(1493-1494 ), Psaltirea (1495) şi Molitvelnicul ( 1493-1495). În 1496
Muntenegru este ocupat de turci, iar Macarie, auzind de faima voievodului
muntean, vine, probabil la Dealu, şi se apucă de tipărit.
Primele trei cărţi tipărite pe pământ românesc sunt: Liturghierul - prima
ediţie a acestei cărţi de cult, în anul 7016 (1508) ... luna noiembrie 10 zile;
Octoihul - 1510 şi Tetraevanghelul - 1512 - toate în limba slavă, limba Bisericii
şi a cancelariei domneşti din vremea aceea de la noi.
Liturghierul, de la tipărirea căruia s-au împlinit recent 500 de ani, este
prima ediţie a acestei cărţi de cult, prima carte tipărită în Biserica Ortodoxă.
Este cartea de bază a preotului şi cuprinde cele trei Sfinte Liturghii care se
oficiază în Biserica Ortodoxă Română: a Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sf.
Vasile cel Mare şi a Sf. Grigorie Dialogul, precedate de o „frumoasă învăţătură
a Sf. Vasile cel Mare despre Sf. Liturghie şi despre apropierea cu vrednicie de
Sfânta Împărtăşanie" urmate de rugăciunile Vecerniei mari, alte rugăciuni
„pentru toate păcatele vrute şi nevrute" şi se încheie cu nota de la sfârşit sau
epilogul, în care apar date referitoare la apariţia cărţii:
„ ... că s-a început aceasta sfântă carte ... supt porunca domnului Jo Radu
Voievod, fie-i lui veşnică pomenirea, şi s-a săvârşit... din porunca ... prea
https://biblioteca-digitala.ro
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luminatului domn Io Mihnea, marele voievod a toată Ţara Ungrovlahiei şi a
de la Dunăre în anul întâi al domniei sale, ostenindu-se şi smeritul
19
monah şi preot Macarie. În anu 7016 (1508) ... luna noiembrie 10 zile" .
Această primă tipăritură munteană este de o frumuseţe rară: litera bine
tăiată, frontispiciile, iniţialele şi vignetele colorate (unele) în roşu şi negru, se
aseamănă cu acelea ale vechilor manuscrise de la noi, pe care călugării se
întreceau a le lucra cât mai frumos. Apoi, Macarie avea în spate câţiva ani buni
de tipărire la Veneţia, unde studiase, şi în Muntenegru de unde fugise de frica
turcilor, şi cunoştea foarte bine arta de a tipări, înfrumuseţa şi lega cărţile.
Liturghierul tipărit de Macarie reprezintă un monument de spiritualitate
şi cultură a poporului român, ajută la uniformizarea practicii liturgice pentrn
întreaga ortodoxie şi constituie model pentrn ediţiile viitoare ale acestei cărţi.
Munca lui a fost uşurată de existenţa pe teritoriul ţării noastre a acelor
manuscrise liturgice greceşti şi slavoneşti la care au tmdit călugării din
mănăstirile noastre. Aceşti începători de cultură românească (limba era slavonă
dar gândirea nu), precum şi cei ce îi vor urma, au avut rolul unor păstrători ai
eforturilor culturale ale scriitorilor si traducătorilor mai vechi decât ei din sudul
Dunării, din istoria culturii răsăritene. Din simpli copişti ei deveneau
participanţi activi la destinele culturii şi chiar creatori de opere: două sute de
ani mai târziu, de opere româneşti „care au îmbogăţit literatura bisericească
română ... cu creaţii de pe pământul românesc", „de o importanţă deosebită nu
numai pentru ortodoxia românească de pretutindeni, ci şi pentru ortodoxie în
general".
Putem spune, aşadar, că Liturghierul din 1508, prima ca11e tipărită în ţara
noastră, reprezintă o lucrare de bază în literatura şi în practica bisericească,
model pentru cei ce o vor traduce şi o vor tipări în limba română un veac şi
jumătate mai târziu.
Cele trei sfinte Liturghii din cuprinsul cărţii formează centrul liturgic al
Bisericii Ortodoxe, aşa cum Sfânta Liturghie este centrul vieţii noastre
spirituale care luminează înţelesul Sfintei Scripturi, prin Sfânta Liturghie
biserica aducând prinosul ei de recunoştinţă şi de cinstire pentru toate
binefacerile primite de la Dumnezeu. Sfânta Liturghie este o prelungire, o
actualizare a jertfei Mântuitorului descrisă în Sfânta Scriptura, invocată de toţi
credincioşii care participă la ea şi care se pregătesc prin rugăciunile, cântările şi
citirile ce se fac în biserică, şi încununată de împă1tăşirea cu Trupul si Sângele
Mântuitorului, pentru cei vrednici să-L primească. Sfânta Liturghie a fost şi
este unica formă de educaţie morală şi duhovnicească a poporului nostru; este
ca o icoană care, prin rugăciuni, citiri şi cântări, la care trebuie sa participăm cu
toţii, ne pune în faţă toată lucrarea Mântuitorului şi jertfa Lui pentru mântuirea
părţilor
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C.C. Giurescu, Dinu Giurescu, op. cit., p. 204
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neamului omenesc căzut în păcat.
De aceea Sfântul Sinod a hotărât ca aceste

două cărţi să

se

sărbătorească

împreună.

Sfânta Scriptură ne înfăţişează toată viaţa pământească a Mântuitorului
Hristos, învăţătura Sa, patimile, răstignirea, moartea, învierea şi înălţarea Sa la
cer, iar Sfânta Liturghie ne dă posibilitatea să ne întâlnim cu Fiul lui Dumnezeu
şi să ne împărtăşim cu El în Sfânta Taină a Euharistiei care se oficiază numai în
biserică, motiv pentru care Sf. Maxim Mărturisitorul ne învaţă că „tot creştinul
trebuie să se afle des în sfânta biserică şi să nu lipsească de la Sfânta
Liturghie ... care cuprinde atâtea taine ale mântuirii noastre în sfânta rânduială a
dumnezeieştilor simboluri ce se săvârşesc".
Sfânta Liturghie stabileşte legătura firească între Hristos-Dumnezeu
devenit om în Sfânta Scriptură, şi omul - Adam căzut în păcat, tocmai pentru a
ridica din nou pe om la conştiinţa esenţei sale divine. Un om nu putea deschide
iarăşi porţile cerului şi atunci s-a jertfit Dumnezeu-Fiul acum două mii de ani şi
de atunci se jertfeşte zi de zi în Sfânta Liturghie restabilind puntea de legătură
între creaţie şi Stăpânul ei ca posibilitate la îndemâna celor care cred şi înţeleg
că cerul şi pământul sunt iarăşi împreună.
Sfânta Liturghie ni-L dă nouă pe Mântuitorul, iar „noi înşine şi unii pe
alţii şi toată viaţa noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm".

Resume
Meme si le statut politique et juridique des etats roumain a l'epoque medievale
n'etait pas favorables au developpement politique la suzerainete ottomane a pourtant,
permis, pendant Ies siecles un proces culturel qui a defini une conscience nationale
pres du peuple roumain. L'eglise orthodoxe a ete la seule institution qui a eu la
possibilite de realiser un cadre favorable a l'enseignement dans ces annees. A cet
epoque la le plus important regne etait celle de Radu le Grand qui, a l'aide du moine
serbe Macarie a fonde la premiere typographie dans Ies pays roumains. Apres celui ci
c'est l'eveque Mitrofan qui a continue la publication des quelques important oeuvres
religieuses comme Les Minees, La Bible de Serban Cantacuzino etc.
On peut, aussi souligner l'importance de la typographie de Buzau comme un
important centre de dissemination de la culture religieuse et nationale pour Ies autres
provinces roumains.
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În domeniul culturii, prima personalitate al caret prestigiu a depăşit
graniţele judeţului nostru a fost Mitrofan, întemeietorul vestitei tiparniţe din
incinta Episcopiei Buzăului, în anul 1691.
Mitrofan nu a fost numai un mare tipograf şi iscusit tehnician în ale
tiparului, ci şi o complexă personalitate: traducător poliglot, versificator,
corector (diortositor) şi gravor. Datorită acestor multiple îndeletniciri, el a adus
o bogată contribuţie la strălucirea culturii din epoca brâncovenească'.
Biografia acestui neobosit slujitor al cărţii este ascunsă sub un val de
taină. Deşi el a ocupat superioare demnităţi eclesiastice, cu toate că în viaţă a
colaborat cu distinse personalităţi culturale ale vremii, din care amintim pe
mitropolitul Dosoftei al Moldovei, fraţii Greceanu, Cantacuzinii şi Constantin
Brâncoveanu, nu s-a păstrat nici o corespondenţă, nici o relatare care să ne
dezvăluie mai multe date biografice şi mai ales să ne ofere amănunte cu privire
la multiplele sale preocupări culturale. Sumarele informaţii ce le avem despre
el, în legătură cu activitatea tipografică desfăşurată cu mare sârguinţă, sunt
datorită unor însemnări strecurate de acesta în tipăriturile sale.
Se crede că ar fi fost originar din Bonţeşti, sat situat în fostul judeţ Slam
Rîmnic, azi comuna Cârligele jud. Vrancea, unde după unele documente din
perioada sa la Buzău ne dezvăluie o asiduă preocupare de a ctitori schitul
Bonţeşti 2 , terminat în 1702.
Gabriel Cocora, Tipar şi cărturari, Bucureşti, 1977, p. 144.
La trei ani după promovarea ca episcop pe scaunul de la Buzău, la 23 august 1694, un
oarecare Bogoslov cu sora sa Nedelea, vindeau episcopului Mitrofan trei răzoare de loc,
iar un alt răzor îl donau „ca sa fie de pomană la sfinta mănăstire care Dumnezeu îi va ajuta
să o isprăvească tot aici în deal la Bonţeşti". Tot pentru acest schit, el mai face cumpărături
la 4 noiembrie 1696 şi ultima, la 12 mai 170 I. Între timp însă, el primise donaţii de
terenuri. Una, la 18 mai 1698 de la Proca călugărul cu fratele său Alexe sin Popa Fioru ot
silo Codreştii Văsieşti, care dăruiau un Joc de prisacă „ca să fie pomană la schitul de la
Bonţeşti", iar alta de la Ion căpitanul din Odobeşti, la 2 iulie 1699 care consta într-o moşie
„ca să fie la sfântul schit de la Bonţeşti, unde sileaşte sfinţiia sa a-l facere", vezi T. G.
Bulat, Titularii Episcopiei Buzăului din secolele XVII şi XVIII, în „Glasul Bisericii",
XXXI, 1972, nr. 7-8, p. 8:17, 8:19, 841.

Analele

Buzăului, Buzău,

2009, p. 23 - 32.
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Istoria nepăstrând decât numele său de călugăr, deşi a fost un personaj
implicat în cele mai importante programe culturale ale epocii şi a ajuns pe
treptele superioare ale ierarhiei bisericeşti, credem că a îmbrăţişat monahismul
de tânăr.
Arta tiparului l-a atras încă din tinereţe şi pentru a şi-o însuşi a călătorit
în mai multe centre tipografice, după cum avea să declare în dedicaţia adresată
lui Constantin Brâncoveanu, ce însoţeşte Octoihul, pe care l-a tipărit la Buzău
şi unde găsim următoarele rânduri: „meşteşugul acesta al tipografiei mele, care
3
din tinereţele mele multe lucruri umblând şi cu multă osteneală câştigându-1" .
Indiferent unde a învăţat meşteşugul tiparului el va începe să lucreze la
Iaşi în 1680 la Tipografia Mitropoliei devenind cel mai apropiat colaborator al
mitropolitului Dosoftei. Apariţia lui în istoria tipografiei româneşti are loc în
acelaşi an, 1680, odată cu tipărirea la Iaşi a Psaltirei slavo-române la sfârşitul
căreia îşi trece numele „Ostenitor al tiparului Mitrofan ieromonah de la sfânta
4
mănăstire Bisericani" .
Peste un an 1681 îl găsim lucrând, cu material tipografic de la Moscova,
în fruntea primei sale echipe de ucenici, la tipărirea în limba română a
Molitvănicului de 'nţăles, cu menţiunea „Meşterul tiparelor Mitrofan ieromonah
de la sfânta mănăstire Bisericani. Tiparnici Ursul şi Niculai" 5 .
Mitrofan însă nu a fost numai un zeţar, ci cunoştea întregul complex al
tehnici tipografice, dovedindu-se ulterior, un excelent tehnician în această
branşă. Astfel, în 1680, la cererea şi cu sprijinul material al patriarhului
Dosithei al Ierusalimului, care primise de la domnitorul Gheor~he Duca, o
însemnată sumă de bani, el instalează la Iaşi o tipografie nouă , grecească,
prima din Moldova şi în acea vreme singura din Orient7 • În această tipografie,
Mitrofan tipăreşte, în iulie 1682, prima sa carte în limba greacă 8 de apărare a
ortodoxiei, care prin conţinutul ei polemic urma să fie cunoscută şi în Apus şi
anume Despre primatul papei a lui Nectarie al Ierusalimului. În anul următor,
1683, a tipărit în limba greacă cartea lui Simeon al Tesalonicului, În contra
ereziilor, în al cărei epilog autorul laudă pe „prea iubitorul de Dumnezeu
episcop al Huşilor, chiar Mitrofan" menţionat cu această ocazie pentru prima

6

B.R. V, I, p. 400.
Ibidem, I, p. 230.
Ibidem, I, p. 239.
Patriarhul Dosithei mărturisea „iar în anul 1680, fiind la Iaşi„. Dumnezeu„. ne aduce pe
un român ieromonah anume Mitrofan şi i-am dat şaizeci de lei şi ne-a construit o tipografie
nouă" vezi B.R. V, I, p. 257.
N. Iorga, Istoria literaturii române în seco/11/ al XVIII-iea, Bucureşti, 1969, p. 32.
Doru Bădără, Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVII-iea şi începwul seco/11/11i al
XVIII-iea, Brăila, 1998, p. 127.
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dată ca episcop de Huşi în ianuarie 1683 9 . Iar ultima sa menţionare în această
calitate este din 1685, cu ocazia tipăririi a cărţii Slujba sfinţilor martiri Sergiu
şi Bachu la Iaşi în limba greacă cu menţiunea „Tipătit de ... Episcopul de Huşi
Kyr Mitrofan"JO dată după care el nu mai apare în viaţa culturală şi bisericească
din Moldova. Probabil că în urma evenimentelor politice provocate de
nefericita campanie a regelui Jean Sobieski, încheiată cu plecarea în Polonia a
mitropolitului Dosoftei, episcopul Mitrofan ca apropiat al mitropolitului a
trebuit să se autoexileze 11 .
Retras în Ţara Românească, Şerban Cantacuzino îi încredinţează
organizarea tipografiei domneşti. Până în octombrie 1687 s-a ocupat probabil
de confecţionarea materialului tipografic necesar, iar în perioada noiembrie
1687- septembrie 1688 a supravegheat tipărirea Bibliei, monument de artă
tipografică la care Mitrofan a fost atât tipograf cât şi corector.
După moartea lui Şerban Cantacuzino şi urcarea pe tron al lui Constantin
Brâncoveanu, în primul an de domnie al acestuia, Mitrofan va organiza secţia
grecească a tipografiei domneşti din Bucureşti, unde, în 1690, va imprima două
12
lucrări de polemică religioasă scrise de teologii greci Meletie Sirigul şi
Dosithei patriarhul Ierusalimului, una fiind semnată „episcop fost al Huşilor
Kyr Mitrofan" 13 . A continuat să lucreze şi la tipografia de la Mitropolie, unde
în 1691 a supravegheat imprimarea predicilor lui Ioan Gură de Aur cu titlul
Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur. Pe verso ultimei file tipărite din
această lucrare se află cuvântul de încheiere al tipografului în care se
precizează: „La a tot meşteşugul lucrului al aceştii sfinte cărţi şi al diorthosirii
limbii rumăneşti, priimitoriul de osteninţe Mitrofan" 14 •
Meritele sale tipografice, nivelul său intelectual şi proiectele culturale ale
domnului Constantin Brâncoveanu vor concura la alegerea ca episcop de
15
Buzău a lui Mitrofan la 10 iunie 1691 , eparhie pe care o păstoreşte 11 ani de
zile cu multă râvnă şi frică de Dumnezeu.
Din documentele episcopiei, putem afla că episcopul judeca, cu poruncă
domnească, numeroase litigii agrare, care îi solicitau şi deplasări pe teren şi
întâlnim preocuparea acestuia pentru menţinerea şi sporirea patrimoniului
material al instituţiei.
Pe lângă aceste preocupări gospodăreşti, cerute de funcţia pe care o
îndeplinea, Brâncoveanu l-a numit solul său în străinătate. Nu cunoaştem

10
11

11

13
1

~

15

Mircea Păcurariu, Istoria Biserici Ortodoxe Române, voi. II,
B.R. V, I, p. 277.
Doru Bădără, op. cit., p. 127.
Ibidem, p. 128.
B.R.V,I,p.315.
Ibidem, I, p. 321.
Doru Bădără, op. cit., p. 128.
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despre care solie este vorba, dar ştim numai după cum relatează cronica lui
Greceanu, că a făcut parte, împreună cu Cornea Brăiloiu vei ban şi Mihai
Cantacuzino vei spătar, din delegaţia care a dus tratative „la hotar", la Focşani,
cu trimişii lui Gheorghe Duca în privinţa extrădării unui grup de boieri
mo Id ovem. f ugan. m T, ara Romaneasca-16 .
La Buzău, prin strădania episcopului Mitrofan, ia fiinţă chiar în primele
luni de activitate ale acestuia noua tipografie domnească, care s-a întemeiat
17
prin dărnicia lui Constantin Brâncoveanu , de unde şi denumirea ei de
„tipografie domnească", pe care o întâlnim pe câteva tipărituri ieşite de sub
teascurile ei 18 • Tipografia a fost repede instalată de vreme ce la 2 decembrie
19
1691
ieşea de sub teascurile ei prima tipăritură buzoiană, intitulată
Pravoslavnica Mărturisire, în traducerea din limba greacă, a lui Radu logofăt
20
Greceanu .
Primele tipărituri în care se introduce limba română sunt Mineiele din
1698, când se poate afirma, că s-a proclamat „introducerea limbii româneşti în
21
slujba bisericii" •
Tipografia domnească de la Buzău a debutat cu o tipăritură în limba
română şi de importanţă capitală pentru ortodoxie, ceea ce a însemnat începutul
unui vast şi îndrăzneţ plan de tipărire în româneşte a cărţilor de cult. Şi acest
plan era cerut de faptul că noi aveam atunci numai manuscrise slavone şi
acelea rare şi deteriorate, aşa cum mărturiseşte mai târziu în Octoih însuşi
Mitrofan „mai mult fiind şi foarte trebuincioasă această carte preoţilor, de
vreme ce la mulţi lipsind aceasta nu se făcea slujba dumnezăiască d~rlin, şi de
şi se afla la cineva era scrisă cu mână stricată şi cu anevoe a să ceti"--. Această
iniţiativă privită în contextul epocii şi în comparaţie cu popoarele
înconjurătoare, constituie una din cele mai însemnate revoluţii din istoria
poporului nostru, şi conferă episcopului Mitrofan rolul de luptător temerar
pentru statornicirea limbii române:23 •
A

16

A

Viaţa lui Comtantin l'odă Brâncol'eanu de Radu l'el logofăt Greceanu, cu note şi anexe de
D. Greceanu, Bucureşti, 1906, p. 111 apud Gabriel Cocora, op. cit., p. 149.
Mitrofan afirma acest lucru în prefata Octoihului, tipărit în anul 1700: „care tipografie
măcar că cu ajutorul lui Dumnezeu prcn mîinile mele s-au lăcui, iar de la măria ta îi iaste
însulletarca şi viaţa şi pentru aceea să cuvine să să zică că iaste toi a măriei talc", vezi
B.R. V, I, p. 400.
Gabriel Cocora, Tipografia şi tipăriturile de la Episcopia Buzăului, în „B.O.R.", LXXVIII,
( 1960), nr. 3-4, p. 286.
B.R. V, I, p. 321.
Ibidem, p. 92.
Mircea Păcurariu, op. cit., p. 15.
B.R. V, I, p. 400.
Nicolae Iorga, Constantin Bnîncm•em111, Bucureşti, 1914, p. 175.
Ştefan
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18

19

20

21
22
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Atunci când în 1698 va imprima cele 12 volume de Minee, tipărite pentru
prima dată în Ţările Române, însumând 804 coli tipografice 24 Mitrofan, fiind
cel mai iscusit tipograf al Ţării Româneşti va stabili o adevărată performanţă.
Călăuzit de ideea că preoţii români trebuie să aibă toate că11ile de slujbă
măcar cu tipicul în româneşte, episcopul Mitrofan îşi continuă munca tipărind,
cu aceeaşi grabă, Octoih şi Triod, în anul 1700; Molitvenic, 1701; Penticostar,
25
tipărit în slavonă, dar cu tipicul în româneşte la Buzău în anul 170 I , Psaltire,
1701; Liturghier, 1702.
Tipăriturile de Buzău nu conţin în româneşte numai îndrumările tipiconale,
sinaxarele (vieţile sfinţilor), paremiile (texte din Biblie) cum s-a spus, ci şi
foarte multe rugăciuni 26 câteodată şi în text paralel slavo-român.
Cel ce avea un stil încărcat cu metafore, cel ce era înzestrat cu
sensibilitate lirică, avea un remarcabil simţ aitistic, pe care l-a materializat şi în
gravură. Ne-a rămas de la Mitrofan, gravorul, o vinietă reprodusă în Triod şi
Octoih, tipărite la Buzău. Ea reprezintă un serafim stilizat, semnat cu iniţiale
majuscule, M[itrofan] E[piscop] care datorită meticuloasei execuţii, poate fi un
veritabil „ex-libris" 27 •
I se atribuie şi o gravură, nesemnată, înfăţişând, pe o întreagă pagină din
Octoilz, pe sfântul Ioan Damaschin. Se remarcă la această gravură mult simţ
artistic, cunoaşterea primplanului şi a perspectivei, iar prin realizarea
interiorului şi prin eliminarea rigidului, cât şi prin fineţea trăsăturilor, se relevă
28
însuşiri artistice şi pricepere profesională .
Dacă aceste însuşiri situează pe autorul lor în galeria marilor gravori
români, adevărata vocaţie a acestei multilaterale personalităţi este aceea de
tipograf. În această îndeletnicire Mitrofan a dezvăluit iscusinţă, îndemânare,
simţ artistic, tehnică, toate desfăşurate cu „pohtă" de lucru.
Din mâinile lui Mitrofan au ieşit 31 de volume. Din acestea doar trei au
un număr mai redus de foi, în rest mai toate tipăriturile sunt cărţi masive,
conţinând de la 98 până la 712 pagini. Adăugând la acestea şi monumentala
Biblie de la Bucureşti, ti~ărită cu literă măruntă, care conţine 944 pagini, având
59 de rânduri pe pagină- 9 , ne facem o imagine clară despre intensa şi dubla sa
muncă, de zi şi noapte, ca zeţar şi corector. „Iuţeala uimitoare" cu care ieşeau
2

~
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Doru Bădără, op. cit„ p. 128.
Mircea Păcurariu, op. cit„ p. 125.
Turcu Nicolae, Viaţa şi activitatea cult11ral-tipografică a episcop11/11i Mitrofan al B11ză11/11i,
în „B.O.R.", LXXXVIII, ( 1965), nr. 3-4, p. 288.
Gabriel Cocora, Tipar şi cărturari, p. 154.
Virgil Molin, Ilustraţia în vechea carte bisericească, în „B.O.R.", LXVIII, ( 1969), nr. 7-8,
p. 705.
C. D. Fortunescu, Istoria tiparului În Ţările Ron1âneşti, în „Almanahul graficei române",
Craiova, 1924, p. 121.
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de acest iscusit meşter: Biblia, de 944 pagini, se
tipărea în zece luni, cele I 2 Mineie, cu I 706 pagini, în I I luni, iar Triodul şi
Octoihul, având împreună peste 1000 de pagini, în 12 luni 30 , a scos la iveală
pasiunea deosebită pe care o avea episcopul Mitrofan pentru tipar.
Această mare trudă, raportată la procedeele tehnologice ale vremii, când
hârtia se umezea în copaie şi după ce ieşea de sub teasc se punea la uscat pe
frânghie, la care se mai adăuga perioada corecturii şi a legatului, relevă în
Mitrofan imaginea unui adevărat erou al muncii culturale 31 • Cu câte teascuri
era utilată această tipografie, cine i-au fost ucenicii şi colaboratorii, la Buzău,
nu ştim. Cunoaştem, în schimb, câteva nume de gravori: Ioanichie Bacov,
Dimitrie Nicola Ioan şi Ursul zugrav, care poate fi identificat cu Ursul,
ucenicul de la Iaşi 32 •
Majoritatea tipăriturilor au textul imprimat cu roşu şi negru, încadrat de
compoziţii tipografice. Unele pagini, de început de capitol, au frontispicii cu
motive vegetale şi medalioane cu sfinţi în mijloc, iar sfârşitul capitolelor, când
33
spaţiul tipografic permite, este împodobit cu vignete .
La aceste tipărituri se remarcă simţul estetic şi plăcerea de a ornamenta,
ceea ce a făcut ca tipăriturile cele mai bogat ilustrate (ilustratul cu xilogravuri
semnate de Ioanichie Bakov) 34 din secolul al XVIII-iea să fie tipăriturile de la
Buzău şi anume Octoihul şi în special Triodul cărţi ce conţin compoziţii
fastuoase şi o ţinută distinctă 35 , lucrări de I 322 de pagini cu ornamente şi tipar
în două culori.
Din simţul frumosului şi din iscusitele mâini ale tipografului Mitrofan au
ieşit adevărate monumente de artă tipografică. Mineiele de Buzău rămân „una
din cele mai frumoase şi mai impozante producte ale tipografiei noastre" 36 , iar
Triodul de Buzău, pe lângă faptul că este cea mai mare lucrare tipografică,
ieşită de sub teascurile acestei tipografii e considerat „o capodoperă a vechii
noastre tipografii" 37 .
Posedând calităţi ai1istice deosebite, cât şi un conţinut care interesa
întreaga ortodoxie, unele din tipăriturile lui Mitrofan au circulat şi în afara
hotarelor Principatelor. Astfel, câteva exemplare din Mineie au fost identificate
la

Jo
11

12
JJ
J~

]5

16
17
·

lumină cărţile tipărite

Gabriel Cocora, op. cit., p. 161.
Ibidem, p. 162.
Daniela Bratu, Tipografii de la Buzău, în „Glasul bisericii", XVII, (1958), nr. 8, p. 727.
Gabriel Cocora, op. cit., p. 165.
Doru Bădără, op. cit., p. 128.
Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti de la începuturi pînă la 1918, Bucureşti, 1968,
p. 84.
N. Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-iea, p. 418.
C. D. Fortunescu, Istoria tiparului ... în „Almanahul graficei române", Craiova, 1924,
p. 131.
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în Biblioteca natională din Sofia38 , Pravoslavnica Mărturisire era cunoscută
unor cercetători francezi din secolul al XIX-lea 39 iar Biblia din 1688 constituia
40
„carte rară" la Biblioteca imperială din Viena .
Câte un exemplar din această tipăritură Dialog În contra ereziilor de
Simeon al Tesalonicului din anul 1683 care a ieşit din mâinile lui Mitrofan de
sub teascurile tipografiei greceşti din Iaşi, se află în Biblioteca naţională din
41
Paris şi în Biblioteca arhivelor afacerilor străine din Moscova .
Frumoasa şi pasionata sa îndeletnicire de tipăritor pe care o socotea mai
de preţ decât misiunea de prelat, o făcea public cunoscută când ţinea să
42
însemneze: ,,Însuşi episcopul Buzăului chir Mitrofan fiind tipograf' ori: „prin
osîrdia şi prin nevoinţa iubitoriului de osteneală: Mitrofan episcopul de
Buzău" 43 sau „A tot meşteşugul tipografiei şi îndreptării cuvintelor româneşti,
44
de Dumnezeu iubitor Mitrofan episcopul de Huşi" cum nota pe Biblia tipărită
la Bucureşti.
Că1ţile tipărite de el erau în majoritate editate de Constantin
Brâncoveanu, cele mai multe din ele având în titlu menţiunea că s-au tipărit
„den porunca şi cu toată cheltuiala prea luminatului domn Io Constantin
45
Basarab Voevod, spre folosul de obşte al neamului românesc" , iar majoritatea
au importanţa de a fi pentru prima oară tipărite în limba română: Mineie,
Pravoslavnica mărturisire, Triod, Octoih, Penticostar. Însă cel care propunea
tipărirea căiţilor era Mitrofan, „m-am îndemnat de o am tipărit" 46 , afirma în
prefaţa Molitvenicului din 1699, şi motiva apariţia lor, fie că manuscrisele erau
rare şi „dă să şi afla la cineva, era şi aceea scrisă cu mîna stricată şi cu nevoia
47
de citi" , fie că lipseau „şi pre la şcoale pentru învăţătura copiilor"48 •
Căiţile ieşite din iscusitele mâini ale lui Mitrofan se disting „prin
combinaţia cu gust a ornamentelor şi ilustraţiilor cu textul şi printr-o elegantă
49
punere în pagină" , împrumutând elemente din arhitectura brâncovenească.
38
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Maria Rădulescu, Tipărituri româneşti în limba slavonă î11 Biblioteca 11aţio11ală din Sofia,
în „Romanoslavica", VI, Bucureşti, 1962 apud Gabriel Cocora, op. cit., p. 168 .
Emil Legrand, Bibliographie hellenique 011 Descriptio11 raisonee des ouvrages publies par
des Grecs au dix-septieme siec/e, Paris, 1894, IV, p.140 apud Gabriel Cocora, op. cit.,
p. 168.
B.R. V, I, p. 291.
Ibidem, I, p. 275.
Ibidem, I, p. 365.
Ibidem, I, p. 377.
Ibidem, I, p. 221.
Ibidem, I, p. 365, 400, 405, 412.
Ibidem, I, p. 377.
Ibidem, I, p. 400.
Ibidem, I, p. 416.
Mircea Tomescu, op. cit., p. 83.
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Fila de început a Triodului ilustrează cu pregnanţă această afirmaţie. Aici
întâlnim măiastra îmbinare dintre frontispiciu, literă mare şi mai mică, iniţială
ornată şi vinietă, care relevă deosebitul gust artistic şi remarcabila dexteritate
+: .
I~
pro1es1ona
a a autoru Iur.so .
În cei 23 de ani de activitate tipografică ieromonahul Mitrofan de la
Bisericani, apoi pe rând episcop de Huşi şi de Buzău, întemeietorul a trei
tipografii, a tipărit personal 18 cărţi, dintre care 9 cărţi au fost cu textul în
51
slavă şi română, 5 cărţi în limba română, iar 4 lucrări au fost în limba greacă
Artist tipograf, iscusit gravor, atent corector, cunoscător al unor limbi de
circulaţie mondială, episcopul Mitrofan al Buzăului, mort în septembrie 1702 52 ,
rămâne o mare personalitate culturală care, prin acţiunea dusă pentru a reda
limbii române rolul ei firesc în viaţa poporului a înfăptuit o adevărată revoluţie
culturală.

Prin tipărirea unor monumente de artă tipografică, Mitrofan merită
apelativul de mare meşter tipograf.
Cărţile tipărite de Mitrofan la Buzău:
Pravoslavnica mărturisire a soborniceştii şi apostoleştii Besearici Resăritului.
Dupre Greceasca, den porunca Prea luminatului şi prea Înălţatului Domn,
Ioan Constandin, B. Basarabă, Voevod. Întoarsă În limba Rumânească de
Radu/ Logofăt Greceanul ispravnic osÎmic fiind, ca şi la alte cîte sau scos şi
sau tipărit aci În ţara Prea .\finţitului Chir Teodosie, Mitropolitul Ţării, proc.
T!p~ritu-sa~'. În tipoşrafia Do~mească, ~a ~?iscopia de la Buzău La anul de la
zidirea lumu 7200. ln luna lut Decembrie 2· ·.
Mineiul luna lui Septembrie Care acum Întîiu sau Tipărit, cu Tiparul, şi
Parimiile şi Sanaxariul, pe limba Rumânească. Den porunca şi toată cheltuiala
Prea luminatului Domn: Io Constantin Basarabă Voevod. Obliduitoriu a toată
Ţara Roumânească, Mitropolit fiind a toată Ţara, Chir Teodosie şi sau tipărit
În Sfinta Episcopie de la Buzău. În anul de la zidirea lumii 7206. Însuşi
episcopul Buzăului, Chir Mitrofanfiind tipogra/ 4 •
Evhologhion adecă Molitvenic. Carele cuprinde întru sine toată treaba
Beserici ce să cuvine Preoţilor aşezată de Sfinţii Apo[stol]i şi de purtătorii de
Dumnezeu Părinţi. În zilele luminatului Domn şi oblăduitoriu a toată ţara
Rumânească /oană Constantin Basarab Voevod. Cu blagoslovenia Prea
Sfinţitului Părinte Chir Teodosie Mitropolitul a toată ţara Rumânească. Acum
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Gabriel Cocora, op. cit., p. 165.
Doru Bădără, op. cit., p. 128.
Daniela Lupu, Episcopi cărturari, în
p. 154.
B.R. V, I, p. 92.
Ibidem, I, p. 11 I.
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tipărită Întîi În sfinta Episcopie de la Buzău. În anul dela zidirea lumii 7207.
Pren osteneala a Însuş Episcopul de Buzău, Chir Mitrofan 55 •

Octoih ce să zice Osmoglasnicul. Care acuma ÎntÎÎu s-au tipărit den
porunca şi toată cheltuiala Prea luminatului Domn, Jo Constantin Basarab
Voevod. Mitropolit .fiind a toată Ţara, Chir Teodosie Şi s-au tipărit în Sfinta
Episcopie dela Buzău. În anul dela zidirea lumii 720856 •
Triodion ce se zice Tripeas11eţa. Care acum întîiu s-au tipărit, den
Porunca şi toată cheltuiala Prea luminatului Domn, Jo Constantin Basarab
Voevod. Mitropolit fiind a toată Ţara, Chir Teodosie Şi s-au tipărit în Sfinta
Episcopie dela Buzău. În anul dela zidirea lumii 720851 •
Evhologhion adecă Molitvenica. Care cuprinde Întru sine toată treaba
Besearicii ce se cuvine Preoţilor, Aşezată de sfinţii apostoli şi de purtătorii de
Dumnezeu Părinţi. În zilele luminatului Domn şi oblăduitorului A toată Ţara
Rumânească, Ioană Constantin Basarab Voevod. Cu blagoslovenia Prea
Sfinţitului Părinte, Chir Teodosie Mitropolitul a toată Ţara Rumânească.
Acum tipărită al doilea rind În sfinta Episcopie dela Buzău. În anul dela
zidirea lumii 7209. Pren osteneala a însuş Episcopului de Buzău Chir
. .r.an·58 .
M lfro
1
Pentecostariu. Carele are Întru sine Slujba ce i se cuvine lui. Care acum
ÎntÎii sau tipărit din poruncă, şi toată cheltuiala Prea luminatului Domn Ioan
Constantin Basarab Voivoda. Mitropolit fiind a toată ţara, Chir Teodosie. Şi sau tipărit în Sfinta Episcopie dela Buzău În anul dela zidirea lumii 7209""' 9 •
Psaltirea. A fericitului Prooroc şi Împărat A lui David Cu cîntecele lui
Moisi şi cu psalmi izbranii la Praznice cu Paraclisul Preacinstii şi cu Pashalii
care s-au tipărit Întru sfinta Episcopie a Buzăului, în zilele prea luminatului
Domn Jo Comtantin Basarab Voevod. Cu blagoslovenia prea sfinţitului Chir
Teodosie. Cu mila lui Dumnezeu mitropolit a toată Ungrovlahiei la anul
720960 .
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Abstract

This article reveals the life and cultural activity of the great master printer and,
not only, the bishop of Buzău, Mitrofan.
It is said that he was born in Bonţeşti, a village situated in the former county of
Slam Rîmnic, known today as the Cârligele village, Vrancea county, and died
somewhere around Buzău in the year 1702. Mitrofan was not only a great printer,
skilled technician in the art of printing but also a complex cultural personality,
multilanguage translator, versificator, corrector and engraver. Due to these multiple
occupations, he greatly contributed to the brightness of the Brâncoveanu era culture.
He was elected by Constantin Brâncoveanu as bishop of Buzău at 1O June 1691,
a duty that he had accomplished for eleven years. In the first months of his activity he
made a new princely printing house. The books that issued from Mitrofan's skilled
hands were distinguished by the good taste of the decorative pattems and illustrations
in combination with the text and by an elegant page trimming.
In his 23 years of printing activity, priest Mitrofan of the Bisericani monastery,
was on turn, bishop of Huşi and Buzău, the founder of 3 printing houses, personally
printing 18 books, 5 of them in rumanian language.
Mitrofan was a great cultural personality who fulfilled a cultural revolution
through his actions for giving the natural role of the roumanian language in the life of
the people.
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ÎN EPOCA DOMNIILOR FANARIOTE

Daniela LUPU

În istoriografie s-a afirmat adesea că principii fanarioţi: „cu toată
Înclinarea unora dintre ei .\pre carte, nu s-au prea dat În vânt pentru
tipografie" 1• Cu toate că puţini dintre ei au contribuit direct la finanţarea
cărţilor publicate în ţară, nu li se poate contesta calitatea de protectori ai
tiparului autohton, exprimată însă în forme diferite faţă de secolele
anterioare, după cum nu se poate ignora nici faptul că au exercitat asupra
acestuia un control din umbră, dar eficient. Ca şi în Moldova, domnii au plasat
responsabilitatea înfiinţării de tipografii mitropoliţilor şi episcopilor în scaun,
iar spre sfârşitul epocii şi unor particulari.
În condiţiile în care mecenatul domnesc asupra tiparului s-a diminuat
considerabil, în epoca domniilor fanariote ( 1716-1821) principala deţinătoare
de tipografii şi editoare de carte a fost Biserica. Acţionând prin prisma
propriilor interese, ea s-a dedicat cu precădere tipăririi cărţilor de cult şi
teologice, cărţilor didactice şi scrierilor de educaţie moral-religioasă. Domnii
fanarioţi, deşi în mare parte oameni evlavioşi şi cărturari, nu au fost interesaţi
să investească personal în tipărirea cărţilor bisericeşti; principalul lor obiectiv a
fost acela de a-şi publica propriile opere sau pe cele în paginile cărora erau
omagiaţi; de asemenea, ei şi-au concentrat resursele financiare (destul de
limitate) către editarea unor cărţi „savante", de comentarii teologico-filosofice
sau de ştiinţă, în marile centre culturale europene (Veneţia, Viena, Leipzig),
modalităţi prin care doreau să se integreze în viaţa intelectuală occidentală.
Patronajul domnesc asupra activităţii tipografice s-a manifestat prin
autorizarea înfiinţării tipografiilor şi prin acordarea de privilegii
proprietarilor de ateliere şi tipografilor. În această epocă, Domnia a emis
primele reglementări oficiale în domeniul tiparului (în 1741 şi 1742),
confirmând privilegiile Mitropoliei asupra imprimării şi vânzării cărţilor
bisericeşti, fără a institui un monopol al Bisericii asupra tiparului. Pentru a
se asigura puritatea ortodoxă a textelor liturgice şi teologice s-a reconfirmat
Til Simcdrea, Tiparul bucureştean de carte bisericească în anii 1740-1750, în „Biserica
Ortodoxă Română'', anul LXXXIII (1965), nr. 9-1 O, p. 865 (în continuare: BOR).

Analele

Buzăului, Buzău,

2009, p. 33 - 50.
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tipărirea

cărţi.

Biserica a exercitat
astfel un control asupra conţinutului tipăriturilor bisericeşti, dar nu o
cenzură asupra tiparului În general. Dacă vrem să identificăm un monopol
asupra tiparului în această perioadă, acesta este exercitat de către Domnie
dreptul mitropolitului de a autoriza

acestor

(prin acordarea privilegiilor de înfiinţare a oficinelor tipografice) şi nu de către
care nu este decât beneficiara dreptului de a deţine tipografie, conferit
de către domn. Privilegiul tipăririi cărţilor bisericeşti a fost apărat cu
consecvenţă de mitropoliţii care s-au succedat în scaunul arhieresc. Aceasta a
făcut ca iniţiativele particulare şi laice în domeniul tiparului să fie sporadice şi,
până în anul 1817, lipsite de succes. Ca urmare, în epoca domniilor fanariote
activitatea tipografică nu a încetat în Ţara Românească şi nu avem de-a face cu
o perioadă neagră pentru tiparul şi cartea românească. Dimpotrivă, cu excepţia
anilor de război şi a momentelor de vârf ale ciumei când, din motive
întemeiate, tipografiile şi-au încetat lucrul, am constatat o continuitate a
activităţii şi o producţie de carte relativ mare având în vedere zbuciumatul
context istoric în care au evoluat. Prin şirul continuu de cărţi editate şi prin aria
largă de răspândire a acestora în întreg teritoriul românesc, tipografiile au jucat
un rol important în cultura vremii, asigurând suportul material al răspândirii
ştiinţei de carte şi al noilor idei.
Între anii 1716 şi 1821, Ţara Românească a cunoscut o intensă activitate
tipografică, care depăşeşte ca amploare şi număr de tipărituri secolul al XVIIlea2. În acest interval au funcţionat IO tipografii, din care şase s-au aflat în
proprietatea sau sub coordonarea instituţiilor ecleziastice: Mitropolia
Ungrovlahiei (Tipografia Mitropoliei, Tipografia mănăstirii Tuturor Sfinţilor),
Episcopia Râmnicului, Episcopia Buzăului şi Patriarhia Ierusalimului
(Tipografia mănăstirii Sf. Sava, devenită apoi a Şcolii Văcăreştilor şi
Tipografia grecească), una în proprietatea Domniei (Tipografia Domnească) şi
trei în proprietate privată (a fraţilor Nicolae şi Ioan Lazaru, a asociaţilor
Constantin Caracaş, Dumitrache Topliceanu şi Răducanu Clinceanu Tipografia Privilegiată - şi a tipografilor Gheorghe şi Nicolae Dimitrievici).
Biserică,

Sursa bibliografică de referinţă pc care am folosit-o pentru descrierea tipăriturilor
imprimate în această epocă a fost: Ioan Bianu, Neva Hodoş, Bibliografia Românească
Veche 1508-1830, tom I: fasc. I ( 1508-1588), Bucureşti, Atelierele Socec & Co., Soc.
Anonimă, 1898; fasc. II (1635-1656), Bucureşti, Atelierele Soccc & Co., Soc. Anonimă,
1899; fasc. III ( 1673-1690), Bucureşti, Atelierele Soccc & Co., Soc. Anonimă, 1900; fasc.
IV-V ( 1691-1716), Bucureşti, 1902; Lom II ( 1716-1808), Bucureşti, Atelierele Socec &
Co., Soc. Anonimă, 191 O; tom III, fasc. I-II (1809-1817), Bucureşti, Atelierele Socec &
Co., Soc. Anonimă, 1912; Ioan Bianu, Dan Simonescu, Bibliogrl!fia Românească Veche
tom III, fasc. III-VIII ( 1817-1830), Bucureşti, Atelierele Grafice Socec & Co., Soc.
Anonimă, 1936; tom. IV. Adăogiri şi Îndreptări, Bucureşti, Atelierele Grafice Socec &
Co., Soc. Anonimă Română, 1944 (în continuare: BRV).
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La aproape patru decenii după închiderea Tipografiei Domneşti de la
Episcopia Buzăului 3 (ultima carte publicată aici a fost un Apostol tipărit în
1706)4 , episcopul Methodie a înfiinţat o nouă tipografie, care era gata de lucru
în 1743. Iniţiativa episcopului credem că are legătură cu atmosfera generală de
revigorare a activităţii tipografice, încurajată de către Constantin Mavrocordat
şi pusă în practică de mitropolitul Neofit Cretanul la Bucureşti şi de episcopul
Climent la Râmnicu-Vâlcea. La fel ca şi la Râmnic, noua tipografie a fost
organizată ca o tipografie episcopală, destinată în primul rând să acopere
nevoia de carte din propria eparhie 5 , dar spre deosebire de aceasta a avut o
existenţă scurtă, pentru că dintre ierarhii care i-au urmat lui Methodie (ian.
1741 - mart. 1748), singurul interesat să deţină tiparniţă proprie a fost
episcopul Cozma (sept. 1763 - oct. 1787).
Dacă perioada funcţionării ei ca Tipografie Domnească a fost tratată pe
larg, evoluţia tipografiei de la Buzău în epoca domniilor fanariote a fost mai
puţin investigată6 . George Ionescu a fost primul care a făcut o schiţă a evoluţiei
tipografiei buzoiene, folosind descrierile cărţilor cuprinse în volumele BRV
publicate până în 19097 • Având în vedere posibilităţile limitate de informare ale
epocii, recunoaştem tipografului George Ionescu meritul începutului de drum,
dar demersul său rămâne lipsit de valoare ştiinţifică. O lungă perioadă de timp,
subiectul nu a atras atenţia cercetătorilor. Abia în 1960, preotul buzoian,
Gabriel Cocora a publicat primul studiu monografic dedicat Tipografiei
Tipografia de la Buzău a fost înfiintată în anul 1691, de Constantin B~âncoveanu ( 16881714) şi organizată de marele episcop cărturar şi tipograf Mitrofan, functionând ca
Tipografie Domnească în anii 1691-1706.
Deşi s-a considerat multă vreme că ultima carte tipărită la Buzău în epoca brâncovenească
a fost Apostolul din 1704 (BRV, I, 144 ), descoperirile ulterioare au pus în evidenţă faptul
că activitatea tipografiei buzoiene s-a încheiat în 1706, cu imprimarea unei noi ediţii a
acestei căqi. Apostolul din 1706, apare menţionat în lista întocmită în 1857, de Ştefan
Moldovan, vicarul Ţării Haţegului la cererea lui Timotei Cipariu (v. Liviu Patachi, Cărţi
vechi româneşti În Ţara Haţegului de pe o listă din 1857, în „Studii şi Cercetări de
Bibliologie", III, 1960, p. 286). Existenţa ediţiei din 1706, a fost confirmată prin
confruntarea listei cu catalogul inedit redactat de Ştefan Moldovan (Florian Dudaş, Ştefan
Crişan, Contribuţiile clericului Ştefan Moldovan la Bibliografia românească \'eche, în
BOR, anul XCIX ( 1981 ), nr. 3-4, p. 431 ).
În epoca domniilor fanariote, eparhia Episcopiei Buzăului cuprindea judeţele: Râmnicu
Sărat, Buzău, Săcuieni (Saac) şi Brăila (Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor,
publicată şi adnotată de N. Iorga, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice şi Editură Minerva,
1902, p. 172).
În legătură cu acest subiect, menţionăm şi articolul nostru, Tipografia Episcopiei Buzăului
la mijlocul secolului al optsprezecelea, în voi. „Episcopul Epifanie. 70 de ani", Buzău,
Editura Episcopiei Buzăului şi Vrancei, 2002, p. 503-523.
G. Ionescu, Tipografia de la Episcopia Buzăului, extras din „Revista de istorie, arheologie
şi filologie", anul X (1909), p. 199-271.
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Episcopiei de la Buzău, în care a tratat întreaga activitate a acesteia, de la
înfiinţare, până la încetarea activităţii în 1873 8 . Dacă George Ionescu s-a
limitat la prezentarea activităţii tipografice până la mijlocul secolului al XVIIIlea, Gabriel Cocora şi-a extins cercetarea şi asupra perioadei de funcţionare din
secolul al XIX-iea, incluzând şi descrierea bibliografică a cărţilor şi foilor
volante tipărite între 1832-187 l. Valoarea studiului este sporită de faptul că
autorul a utilizat numeroase informaţii documentare inedite referitoare la
activitatea tipografiei în secolul al XIX-iea, foarte puţin cunoscută până la acea
dată. Funcţionarea tipografiei buzoiene în epoca fanariotă a fost prezentată pe
9
scurt în acest studiu şi a fost amintită în treacăt şi în alte lucrări ale autorului .
Activitatea tipografiei buzoiene între anii 1743 şi 1768, a fost de asemenea
foarte rezumativ tratată şi în lucrările generale privind istoria cărţii. Mircea
Tomescu prezintă cele două etape de funcţionare (l 743-1747 şi 1762-1768),
dar fără a menţiona vreo carte tipărită în acest interval JO. Inexplicabil,
cunoscuţii bibliografi Dan Simonescu şi Gheorghe Buluţă fac o confuzie gravă,
afirmând că: „Un bun tipograf al Buzăului a fost şi Stoica lacovici, care a
reparat tipografia şi a tipărit Între anii 1705-1749 mai multe cărţi". Or, se ştie
că în anii 1707-1742, la Buzău nu s-a tipărit nimic, iar preotul Stoica Jacovici
11
nu a lucrat niciodată la tipografia buzoiană •
Cei patru tipografi atestaţi la Buzău între anii 1743 şi 1768, nu au
constituit până în prezent subiectul unei cercetări mai ample, ei fiind, cu o
singură excepţie (Sandu! Irimia din Iaşi), puţin cunoscuţi deoarece au semnat
ca meşteri doar în cărţile tipărite la Tipografia Episcopiei. O prezentare
generală a acestora a făcut Daniela Bratu, valorificând informaţiile oferite de
paginile de titlu 12• Nici că1ţile tipărite la Buzău în epoca fanariotă nu s-au
bucurat de prea multă atenţie din partea specialiştilor, poate şi din cauza
prezenţei lor mai restrânse în fondurile din ţară.
Încercând o periodizare a activităţii tipografiei buzoiene, Gabriel Cocora
a considerat că prima perioadă de funcţionare începe în 169 l şi se termină în

9

10

11

12

Gabriel Cocora, Tipografia şi tipăriturile de la Episcopia Buzăului, în „BOR", anul
LXXVIII ( 1960), nr. 3-4, p. 286-331, reprodus apoi cu titlul: Tipografia de la Episcopia
Buzăului, în voi. Tipar şi cărturari, Bucureşti, Ed. Litera, 1977, p. 9-105 (în continuare:
Cocora, Tip. de la Ep. Bz. ).
Idem, Episcopul Metodie al Buzăului, în „Glasul Bisericii" (în continuare: GB), anul
XXIV ( 1965), nr. 7-8, p. 667-683 (în continuare: Cocora, Ep. Melodie); idem, Episcopia
Buzăului o vatră de spiritualitate şi simţire românească, Buzău, Ed. Episcopiei Buzăului,
1986, p. 238.
Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918, Bucureşti, Ed.
Ştiintifică, 1968, p. 98.
Dan Simonescu, Gheorghe Bulută, Scurtă istorie a cărţii româneşti, [laşi], Ed. Demiurg,
1994, p. 36.
Daniela Bratu, Tipografii de la Buzău, în „GB'', anul XVII ( 1958), nr. 8, p. 727-739.
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1768 13 • Considerăm că acest interval nu poate fi tratat ca o perioadă unitară din
cel puţin două motive 14 • Primul constă în faptul că în activitatea tipografiei se
constată un hiatus între anii 1707-1742, ceea ce înseamnă că tipografia din
1743, nu are în comun cu cea din 1691, decât locaţia. Cel de-al doilea are în
vedere faptul că în 1743, odată cu punerea în funcţiune, a avut loc şi o
schimbare de statut a tipografiei. Dacă de la înfiinţare până în 1706 (în timpul
episcopilor Mitrofan şi Damaschin), tipografia a fost domnească şi patronată de
Constantin Brâncoveanu, din 1743, tipografia a devenit episcopală fiind
susţinută financiar de episcopii Buzăului. De aceea, ni se pare mai potrivit să
periodizăm istoria Tipografiei de la Buzău în funcţie de modul în care s-a
realizat patronajul 15 • Aplicând acest principiu, rezultă că în epoca domniilor
fanariote Tipografia Episcopiei Buzăului a avut două etape de funcţionare,
desfăşurate în timpul păstoriei celor doi ierarhi: etapa Methodie (1743-1747) şi
etapa Cozma (1767-1768).
În literatura de specialitate este unanim acceptat anul 1743, ca dată de
reîncepere a activităţii. Barbu Theodorescu este singurul care trece în lista
cărţilor de Buzău un Apostol tipărit în anul 1733 (în vremea episcopului
Misail), fără alte explicaţii 16 • Această carte nu a fost cuprinsă în BRV şi nici în

1

~

15

16

Potrivit preotului Gabriel Cocora, activitatea tipografiei are pairu perioade: I: 1691-1768;
II: 1834-1846 (1834-1841, 1845-1846); III: 1852-1857; IV: 1860-1873 (1860, 1868-1873).
Deşi criteriul care a stal la haza acestei periodizări nu a fost precizat, se observă că, cel
puţin pentru secolul al XIX-iea, intervalele stabilite marchează de fapt activitatea
tipografici în timpul episcopilor Chesarie (perioada a II-a), Filothei (perioada a III-a) şi
Dionisie Romano (perioada a IV-a). În aceste condiţii, criteriul după care s-a stabilit prima
perioadă, care corespunde funcţionării tipografiei în timpul episcopilor Mitrofan,
Damaschin apoi, după o pauză de 37 de ani, cea din timpul episcopilor Methodie şi
Cozma, rămâne confuz şi discutabil. După cum se ştie, funcţionarea unei tipografii depinde
direct de modul de finanţare, deci ni se pare mai corect ca periodizarea să se facă potrivit
acestui criteriu.
Că intervalul 1743-1768, trebuie tratat ca o perioadă distinctă în istoria tipografiei
buzoiene au observat atât G. Ionescu, care o numea „a doua ei formaţiune" (op. cit.,
p. 213), cât şi Gr. Creţu (Tipografiile din România de la 1801 până astăzi, Bucureşti,
Imprimeria Statului, 1910, p. 19).
Perioada I ( 1691-1706) - Tipografie Domnească, suh conducerea episcopilor Mitrofan şi
Damaschin, în cadrul căreia distingem etapa Milrofan ( 1691-1702) şi etapa Damaschin
(1702-1706); perioada a II-a ( 1743-1768) - Tipografie Episcopală, suh patronajul
episcopilor Methodie şi Cozma, cu etapa Methodie ( 1743, 1747) şi etapa Cozma ( 17671768); perioada a III-a ( 1832-1871) - Tipografie Episcopală suh patronajul episcopilor
Chesarie, Filothei şi Dionisie Romano, cu patru etape de funcţionare: etapa „tipografiei
provizorii" a mitropolitului Grigore Dascălul ( 1832-1833), etapa Chesarie ( 1834-1846),
etapa Filothei ( 1852-1857), etapa Dionisie Romano ( 1860, 1868-1871 ).
Barbu Theodorescu, Cartea veche românească. 1508-1830, în „Mitropolia Olteniei", anul
XI ( 1959), nr. 9-12, p. 60 I; idem, Repertoriul cărţii româneşti vechi, 1508-1830, în BOR,
anul LXXVIII ( 1960), nr. 3-4, p. 351.
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alte bibliografii, cataloage sau studii ulterioare, de aceea credem că distinsul
bibliolog a făcut o confuzie.
Tipografia s-a deschis în 1743, la un an după ce celelalte două tipografii
bisericeşti din ţară îşi reluaseră lucrul după câţiva ani de pauză. În anii 17401741, atât Tipografia Mitropoliei - cu cheltuiala mitropolitului Neofit Cretanul
- cât şi cea a Episcopiei Râmnicului - prin grija episcopului Climent - se
înnoiseră cu material tipografic adus din Transilvania. Din păcate, ştirile despre
modul în care s-a făcut utilarea tipografiei buzoiene lipsesc, dar putem
presupune că s-a recurs la aceeaşi sursă.
În acest cadru de mare concurenţă îşi reîncepe activitatea Tipografia de la
Buzău, la doi ani după venirea episcopului Methodie în scaun. Se pune
întrebarea de ce, dintre toţi episcopii care i-au succedat lui Damaschin, numai
Methodie a dorit să aibă tipografie. S-a adus ca argument originea pământeană
a episcopului, spunându-se că episcopii anteriori fiind greci, nu au fost
interesaţi să imprime carte românească 17 • Explicaţia nu este convingătoare;
dăm exemplu doar pe mitropolitul Neofit (nov. 1738 - iul. 1753), care, în
pofida originii sale greceşti, s-a dovedit un apărător vehement al intereselor
tipografiei Mitropoliei, editând carte românească în număr mai mare decât cea
grecească şi contestând pretenţiile Patriarhiei Ierusalimului de tutelare a editării
cărţilor bisericeşti şi a învăţământului teologic din ţară.
O incursiune în trecutul lui Methodie ne va dovedi că interesul său pentru
tipografie nu este întâmplător. Momentul alegerii ca episcop l-a găsit pe
Methodie eclesiarh al Mitropoliei, funcţie care presupunea un permanent
contact cu tipografia şi tipografii Mitropoliei. Din documente ştim că printre
18
atribuţiile eclesiarhului se număra şi administrarea tipografiei • Cleric cultivat,
interesat de că11i şi de lectură, Methodie a comandat în 1743, dascălului Lup
(de la Şcoala domnească slavonească de la Sf. Gheorghe Vechi) şi logofătului
19
Muşat (diorthositorul Tipografiei Mitropoliei) copierea unui manuscris • Este
vorba de lucrarea lui Simeon, arhiepiscopul Solonului, Asupra eresurilor
copiată după versiunea realizată în 1707, la cererea mitropolitului Teodosie 20 •
Nu ştim dacă înainte de a pune în practică planul său de reînfiinţare a
Tipografiei de la Episcopia Buzăului, Methodie a trebuit să obţină
încuviinţarea mitropolitului, după cum nu ştim dacă publicarea cărţilor a fost
autorizată de acesta 21 • Conform hrisovului din 20 iulie 1742, fiecare carte
17

18
19

20

21

Cocora, Tip. de la Ep. Bz„ p. 12.
Tit Simedrea, op. cit„ p. 885.
Logofătul Muşat a diorthosit Catavasierul din 1742 (BRV, II, 222, p. 57).
Manuscrisul se află la biblioteca mănăstirii Ciolanu din judetul Buzău (Cocora, Ep.
Metodie, p. 671 ).
Cărţile apărute între 1743 şi 1747, nu au menţiunea că s-au tipărit: „cu blagoslovenia
mitropolitului", ci doar: „mitropolit fiind a toată ţara, chir Neofit".
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trebuia înainte de a fi pusă în tipar să fie cercetată (dacă este scrisă „după
rânduială") şi aprobată de mitropolit: ,,Încă şi cărţile câte vor să se tipărească
În vreuna din Episcopiile atârnătoare de această [Mitropolie n.n.], dacă din
întâmplare ar fi şi acolo tipografie, să nu se dea la tipar mai nainte, până ce
venind la vederea arhieriei sale, să aibă limpezime În cugetare şi În iscodire şi
nebănuială" 22 .
Nu credem că în 1741, la venirea lui Methodie, la Buzău se mai păstra
ceva din vechiul atelier de pe vremea lui Mitrofan şi Damaschin. Fiind
Tipografie Domnească, materialul a fost probabil preluat după 1706, când
aceasta a fost închisă, de tipografiile din Bucureşti 23 . Un inventar al averii
Episcopiei făcut în noiembrie 1740, nu pomeneşte nimic de vreun material
tipografic 24 . Dar chiar dacă mai rămăsese ceva, situaţiile similare de la
tipografiile din Bucureşti şi Râmnic ne arată că după atâta vreme era imposibil
să se înceapă lucrul fără o pregătire temeinică. Era necesară o înnoire a
inventarului, repararea teascurilor vechi sau cumpărarea altora noi, procurarea
matriţelor,
„vărsarea"
(turnarea) slovelor, procurarea sau realizarea
materialului ilustrativ (clişeele pentru frontispicii, gravuri, viniete). Din păcate,
nu s-a descoperit până acum vreun document din care să aflăm cum s-a făcut
această utilare. Pentru că în anul 1743, s-au tipărit patru cărţi înseamnă că
atelierul era foarte bine înzestrat. Reorganizarea tipografiei trebuie să fi început
imediat după instalarea lui Methodie în scaun, aşadar cu un an sau doi înainte
de 1743 (în cazul Tipografiei Mitropoliei pregătirea durase circa doi ani, din
decembrie 1739, până la sfârşitul anului 1741 ).
Tipograful angajat de episcopul Methodie era Ioan Stoicovici, fiul cel
mare al tipografului bucureştean, preotul Stoica Iacovici 25 • În anul 1743, Ioan a
imprimat patru cărţi liturgice, toate având menţiunea că s-au tipărit: ,,În sfânta
Episcopie a Buzăului" 26 . Nu credem că se poate susţine ideea că între 1743-

22
23
2

~

2
'

26

Tit Simedrea, op. cit., p. 931.
De pildă, clişeele semnate de Ioanichie Bacov au ajuns la Tipografia Mitropoliei.
Este vorba de un act întocmit de arhimandritul Sofronie (egumenul mănăstirii Argeş), care
a fost locotenent de episcop până la alegerea lui Methodie: „Catastif de averea episcopiei
Buzăului şi de cheltuielile urmate de la 1 11ov. 1739-nov. 1740" (I. Ionaşcu, Episcopul
Misail ( 1732-1740) şi al'erea Episcopiei Buzăului după ridicarea lui de Ruşi, în ,,Îngerul",
anul IX ( 1939), nr. 6-7, p. 524-537).
După moda vremii, tipografii îşi luau ca nume, prenumele tatălui la care adăugau sufixul
„l'ici" (adică fiul lui ... ). Astfel, Ioan Stoicovici era fiul lui Stoica, după cum Stoica, care
semnează Iacovici, era fiul lui Iacov.
Acatistul Născătoarei de Dunznezeu (BRV, II, 228, p. 64; IV, p. 239); Apostol (ibiden1, II,
230, p. 65; IV, p. 239); Catavasier,. cu cântări în limba slavonă şi greacă, cele greceşti
tipărite cu caractere chirilice (ibidem, IV, 79, p. 55-56) şi Ceaslov (ibidem, IV, 78, p. 55).
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1745, Ioan Stoicovici: „timp de trei ani a condus tipografia" • El a fost angajat
(„tocmit"), aşa cum se proceda în epocă, pe titlu de carte. O dată încheiată
tipărirea celor patru cărţi, credem că Ioan s-a întors la sfârşitul anului 1743, la
Bucureşti, pentru a lucra în echipa tatălui său, căruia Constantin Mavrocordat îi
încredinţase sarcina redeschiderii Tipografiei Domneşti. După cum ştim din
alte documente, preotul Stoica lucra cu întreaga familie, cu fiii (Ioan, Ghinea şi
Iordache) şi cu fratele său, logofătul Radu Iacovici. Cărţile de la Buzău sunt
singurele cărţi tipărite de Ioan ca meşter tipograf, pentru că după această dată
numele lui nu mai apare menţionat pe paginile de titlu.
28
Activitatea s-a reluat abia în l 74i° , prin angajarea tipografului
moldovean Sandu Irimia din Iaşi (venit de la Tipografia Episcopiei din
Rădăuţi, unde lucrase până în 1746). Sandu tipăreşte un Molitvenic, care este
29
ultima carte publicată în timpul episcopului Methodie .
Pe lângă titlurile prezentate mai sus (cuprinse în BRV) a fost semnalată
în 1979, existenţa unui Paracliticlzi (Octoih), din care cercetătoarea Elena
Mihu spune că a descoperit două exemplare în judeţul Mureş (la bisericile din
Răstoliţa şi Aţintişy~ 0 • Dacă data a fost citită corect, înseamnă că activitatea
tipografiei a continuat şi după moartea lui Methodie (23 martie 1748), în
timpul episcopului Filaret (24 martie 1748-1752) - viitorul mitropolit Filaret I
Mihalitzis. Totuşi, până la publicarea unei descrieri bibliografice a acestei cărţi,
prelungirea activităţii tipografiei şi după moartea lui Methodie rămâne o
ipoteză.

Data reînceperii activităţii tipografiei în a doua jumătate a secolului 1762 sau 1767 - constituie încă un subiect controversat, provocat de includerea
în BRV a două cărţi a căror tipărire la Buzău este discutabilă. Pe baza descrierii
unor volume incomplete, au fost atribuite tipografiei buzoiene Catavasierul din
1762 şi Penticostarul din 1764.

27

28

29

30

Daniela Bratu, op. cit., p. 736. Asemenea altor cercetători şi domnia sa crede că Acatistul
s-a retipărit în anul 1745, ceea ce a condus la concluzia eronată că din 1743, până în 1745,
Ioan Stoicovici a stat la Buzău.
Deşi s-a trecut pe lista cărţilor de la Buzău şi o ediţie din 1745 a Acatistului (BRV, IV, 84,
p. 57), această carte nu există. Confuzia a fost provocată de faptul că pe pagina de titlu a
ediţiei din 1743, s-a scris greşit anul de la facerea lumii 7253 (corespunzător anului de la
Hristos 1745). Dala a fost corectată de tipograf prin notiţa de la f. 154 v., în care spune că
Acatistul a fost tipărit în 1743, dar această precizare nu a fost cunoscută la data redactării
volumului II din BRV, ceea ce a dus la catalogarea cărţii o dată la anul 1743 şi încă o dată
la anul 1745 (cf. ibidem, II, 228, p. 64; IV, p. 239).
Ibidem, II, 258, p. I 00-1 OI.
Elena Mihu, Relaţiile rnlturale dintre Ţările Române oglindite în circulaţia cărţii vechi
din judeţul Mureş, în ,,Îndrumător pastoral", III, Alba Iulia, 1979, p. 127.
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Catavasierul din 1762 31 , în lipsa foii de titlu, a fost identificat pe baza
Pascaliei ( 1762) şi prin compararea cu Catavasierul din 1768, tipărit la
32
Buzău . La acea dată, nu era încă descrisă bibliografic ediţia din 1761, tipărită
Ia Bucureşti 33 , astfel încât compararea exemplarului fără foaie de titlu s-a făcut
cu ediţia din 1768, de la Buzău. Dacă acest Catavasier s-a tipărit la Buzău,
înseamnă că activitatea tipografiei s-a reluat în vremea episcopului Rafail
(12 aprilie 1757-4 septembrie 1763). Izvoarele documentare referitoare la
păstoria lui Rafail accentuează faptul că, fiind deja în vârstă şi bolnav la
ocuparea scaunului, episcopul făcea cu greu faţă responsabilităţilor ce-i
reveneau. În cererea de paretesis (demisie) Rafail îşi motivează retragerea din
scaun din cauză că a ajuns: „la 11111/tă slăbici1111e din pricina bătrâneţe/or şi
adeasele boli ce 111-a11 c11pri11s" 3 ~. În aceste condiţii este puţin probabil să fi
avut iniţiativa organizării tipografiei. Un alt element, care ne îndeamnă să
punem la îndoială deschiderea tipografiei în 1762, este prefaţa acestui
Catl11•as~er, d~.dicată m~trop~l.itu!ui .Gr~gore_ şi n~1 epi~c.~rului Buzăului, aşa

cum ar f1 fost firesc, daca ar f1 ieşit dm t1parmţa ep1scop1er ·.
În ceea ce priveşte Penticostarul datat în 1764, din acesta nu s-au
semnalat până acum alte exemplare, în afara celui menţionat (fără descriere) în
6
perioada interbelică la biserica din comuna Borşa:i • În concluzie, credem că
tipografia şi-a reluat activitatea nu în 1762, ci în 1767.
7
Tipografia a fost repusă în funcţiune după venirea episcopului Cozma:i ,
8
când utilajul existent a fost folosit la tipărirea a trei cărţi liturgice:i . Cărţile au
menţiunea că au fost tipărite: „prin osârdia şi chelt11iala i11bitom/11i de
D1111111e::.e11 chir Cozma episcop11/ B11zău/11i" şi, spre deosebire de etapa
precedentă, cu blagoslovenia mitropolitului Grigore. Cozma, ca şi Chesarie,
episcopul Râmnicului, se numărase printre discipolii mitropolitului cărturar,
Grigore al II-iea (iul. 1760 - sept. 1787).
La fel ca şi Methodie, înainte de a fi ales episcop de Buzău, Cozma a fost
eclesiarh al Mitropoliei (probabil între 1748-1758), fiind aşadar familiarizat cu
11
·
.l:!
1

.i.

.i~

y;

BRV, IV, 126, p. 79 .
Jbitlt)111, II, ~55, p. 176-177 .
Ediţia din 1761, a fost doar semnalată în BRV (ibidem, IV, 122, p. 77) .
T. G. Bulat, Titularii Episcopiei Buzău în secolul al XVIII-iea, în GB, anul XXXIII ( 1974),
nr. 11-12, p. I 156.
Daniela Poenaru, Co11trih11(ii la Bibliogrc~fia românească 1•eclie, Târgovişte, Muzeul
Judeţean Dâmhoviţa,

16
·

17

18
·

1973, p. 202.
BRV, IV, 130; Daniela Poenaru, op. cit., p. 202.
Despre viaţa şi activitatea lui Cozma ca episcop de Buzău, v. T. G. Bulat, op. cit., p. 11591192; Ion-Vasile Voinea, Cosma Popescu, mitropolitul U11grol'!aliiei ( 1787-1792), în
BOR, anul XCIII ( 1975), nr. 3-4, p. 447-455.
Psaltire, 1767 (BRV, II, 352, p. 174-175; IV, p. 251 ); Catavasier, 1768 (ibidem, II, 355,
p. 176-177); Liturghii, 1768 (ibidem, II, 366, p. 192; IV, p. 252).
https://biblioteca-digitala.ro

D. Lupu

42

problemele legate de tipărirea cărţilor. În această calitate făcuse parte din
rândul celor implicaţi în publicarea cărţilor apărute la Tipografia Mitropoliei,
în vremea mitropolitului Filaret I ( 1753-1760). În momentul alegerii ca episcop
era protosinghel al Mitropoliei (din 1761 )39 , ceea ce înseamnă că era un foarte
bun psalt, interesat de editarea cântărilor bisericeşti. Acesta este poate şi
40
motivul pentru care el se implică direct în tipărirea Psaltirii din 1756 , la
Tipografia Mitropoliei. Cartea a fost editată cu cheltuiala mitropolitului Filaret
I (fost episcop de Buzău) şi „prin Îndemnarea şi nevoinţa C):::.mei iermonahul,
eclisiiarlwl Sfintei Mitropolii '.4 1• Din aceste cuvinte reiese că ieromonahul
Cozma s-a ocupat de pregătirea textului pentru tipar, el fiind şi autorul prefeţei
intitulată Predoslovie către cititoriu, în care vorbeşte despre însemnătatea
Psaltirii, argumentând cu citate din Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur,
Sf. Cozma şi Sf. Augustin. Cozma arată, citându-l pe Sf. Vasile, că: „Mai hine
soarele să stea din călătoria sa, decât Psaltire din biserică să lipsească",
adresându-se „cu umilinţă" cititorilor: „primiţi cu dragoste şi o citiţi cu
Înţelegere că pentru aceasta ne-am nevoit de am tipărit-o mai chiar pe limha
noastră rum(ânească) şi tot În stihuri, pentru mai lesne cititorului şi Înţelegere
deplină. Că cel ce citeşte şi nu Înţelege, iaste ca cel ce clilătoreşte pe întuneric
. I
I „42 .
ş1 ca ea nu o vece
Din acest motiv credem că episcopul Cozma a dorit să inaugureze
activitatea tipografiei sale cu Psaltirea, considerată cea mai căutată şi mai citită
43
carte a Sfintei Scripturi . Pentru tipărirea cărţii, Cozma l-a adus de la
Bucureşti în 1767, pe „Ghinea diaconul Stoicovici". Ghinea era unul din fiii
preotului Stoica Iacovici, fratele lui Ioan, tipograful angajat de episcopul
Methodie în 1743. Vedem că şi de această dată episcopul de Buzău recurge la
serviciile unui tipograf din familia Iacovici.
Colaborarea episcopului Cozma cu diaconul Ghinea continuă şi în anul
următor. În anul 1768, se dă la lumină un Catavasier - aşadar tot o carte de
cântări - cuprinzând catavasii româneşti şi greceşti, care se cântă după utrenie
(slujba de dimineaţă) şi înaintea Liturghiei. Ghinea semnează şi prefaţa
dedicată episcopului, dar la o analiză atentă a textului rezultă că el nu a făcut
decât să reproducă pe cea scrisă de fratele său, Iordache pentru Catavasierul
tipărit în 1761, la Bucureşti, închinată mitropolitului Grigore.

J

~

9
0

~I

~2
~J

După ce în anii 1759-1761, fusese stareţ al mănăstirii Dealul.
Este foarte posibil ca ci să fie acel Cozma ieromonahul Valahul, care a diorthosit (corectat)
Psaltirea tipărită la Iaşi în 1748 (BRV, IV, IOI, p. 69).
Ibidem, II, :10 I, p. I :15- 1:16.
Ibidem, p. I :16.
Barbu Theodorescu, Psaltirea. Însemnări bibliografice, în GB, anul XX ( 1961 ), nr. 5-6,
p. 496-527.
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Episcopul Cozma este numit, cu formularea moştenită de la Stoica
Iacovici: „al meu dulce stăpân şi făcătoriu de bine"44 • De-altfel, Ghinea trebuie
să fi fost sincer recunoscător episcopului, pentru că lui îi datora ocazia de a se
afirma ca meşter tipograf. Cărţile tipărite la Buzău sunt (ca şi în cazul lui Ioan
Stoicovici) singurele în care apare menţionat numele său deşi, fără îndoială, la
Bucureşti contribuise la imprimarea multora din cărţile semnate de tatăl şi
fratele său, Iordache.
Tot în cursul anului 176845 , în Tipografia Episcopiei s-a tipărit ultima
carte din această etapă - o Liturghie (ce conţine rugăciunile şi rânduiala
serviciului divin oficiat duminica şi sărbătorile). Ea cuprinde rânduiala
Liturghiilor şi Liturghiile lui Ioan Zlataust, a lui Vasile cel Mare şi a „darurilor
mai înainte sfinţite" (prejdesştenii). La sfârşit s-au adăugat mai multe
rugăciuni necesare la diferite ocazii (extrase din Molitvenic): a colivelor, a
sălciilor (care se zice în Duminica Floriilor), de blagoslovire a cărnurilor, a
brânzei şi ouălor (în Duminica Paştilor), la „gustarea strugurilor" (ce se zice
„în zilele lui august"), ecteniile ce se zic la morţi şi slujba sfintei Priceştanii
(Împărtăşanii). Stema Ţării Româneşti şi versurile dedicate stemei din
Liturghie sunt reproduse după cele din Psaltirea din 1767, a lui Ghinea
Stoicovici.
Nu ştim ce l-a împiedicat pe diaconul Ghinea să-şi continue activitatea la
Buzău. Pentru a tipări această carte, a fost adus de la Bucureşti: „Costandin
ucenicul dascăl. Iordache Tip.". Constantin, pe care nu-l vom mai întâlni ca
tipograf în perioada următoare, era unul din ,feciorii" din echipa meşterului
Iordache Stoicovici. Iordache a fost în anii 1760-1767, tipograful exclusiv al
Mitropoliei, imprimând aproape neîntrerupt în acest interval de timp
numeroase cărţi de cult şi teologice. După moartea lui Stoica Iacovici (care nu
mai este menţionat după 1749) şi a tipografului „dascăl" al Mitropoliei, Barbu
Bucureşteanul (care nu mai este menţionat după 1756), el a rămas singurul
„dascăl" de meşteşugul tipografiei din Bucureşti.
Activitatea Tipografiei de la Buzău, ca şi a celorlalte tipografii din ţară, a
încetat din cauza începerii în 1768, a războiului ruso-turc, care a durat până în
1774. Că tipografia buzoiană era în bună stare de funcţionare şi după această
dată o dovedeşte faptul că, atunci când mitropolitul Grigore pregătea editarea
celor 12 volume din Mineie, cei doi foşti ucenici ai săi, episcopul Cozma şi
~~
~5

Vezi prefaţa lui Stoica Iacovici dedicată mitropolitului Daniil, pe care-l numeşte: „stăpâ1111/
me11 şi făcători11/ de bine" din Triod, Bucureşti, 1726 (BRV II, 195, p. 33).
Pe pagina de titlu este dat anul de la facerea lumii 7277, ceea ce a dus la înregistrarea cărţii
iniţial la anul 1769 (BRV, II, 366, p. 192). Cartea fiind tipărită în timpul domniei lui
Alexandru Scarlat Ghica, care se încheie la 28 octombrie 1768, înseamnă că s-a tipărit
până la această dată, în cursul anului 1768 (în intervalul I septembrie - 28 octombrie) şi nu
în 1769 (ibidem, IV, p. 252).
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episcopul Chesarie s-au oferit să tipărească o parte din acestea în tipografiile
lor de la Buzău şi de la Râmnic. Informaţia apare în prefaţa primului volum din
Mineie, scrisă de Chesarie: „Fost-au rugat de noi amândoi Episcopii cei supuşi
sfinţiei sale, ca să ne Îngreoieze şi pre noi, ca În tipografiile Episcopiei noastre
să mişcăm măcar degetele de greotatea cu care se Încărcase, cele Îngreoiate
de vârstă şi de osteneli duhovniceşti, umerile sfinţii sale". Se pare că episcopul
de Râmnic a fost mai convingător, aşa că mitropolitul Grigore i-a dat spre
tipărire primele trei volume (octombrie-decembrie): „Şi cu rugăciuni plecând
cea fierbinte ruga sa, s-au dat la Episcopia Râmnicului a să tipări luna lui
octombrie şi cele ce urmează după aciasta, alte două luni" 46 .
Este posibil ca iniţial să se fi intenţionat publicarea următoarelor volume
la Tipografia Episcopiei de la Buzău, dar mitropolitul trebuie să fi fost
mulţumit de echipa redacţională de la Râmnic, încât a decis ca editarea lor să
continue sub îngrijirea lui Chesarie. Şi următoarele volume (pe lunile ianuariemartie) s-au tipărit tot la Râmnic. După moartea episcopului Chesarie
(9 ianuarie 1780), tipărirea celorlalte şase Mineie (pe lunile aprilie-septembrie)
a rămas pe seama urmaşului său în scaun, Filaret, fără a se mai pune problema
imprimării lor în altă parte. Explicaţia constă în faptul că atât Chesarie, cât şi
Filaret participau direct la traducerea Mineielor şi că la Episcopia Râmnicului
se închegase un colectiv de clerici învăţaţi, care osteneau la pregătirea textului
.
47
pentru tipar .
Om de mare încredere al mitropolitului Grigore, căruia îi va urma în
scaun, Cozma s-a alăturat partidei filo-ruse în cursul războiului ruso-turc din
anii 1768-1774. El a făcut parte din delegaţia condusă de mitropolitul Grigore,
care s-a înfăţişat în 1774, împărătesei Ecaterina a II-a, cerând sprijinul Rusiei
pentru a scăpa ţara de robia turcilor48 . La 9 octombrie 1787, Cozma a fost ales
mitropolit, jucând un important rol politic şi diplomatic în timpul războiului
ruso-austro-turc din 1787-1791. În toamna anului 1792, a murit de ciumă la
metohul Mitropoliei de la Giuleşti. În timpul păstoriei sale, din cauza
războiului nu a reuşit să editeze decât o singură carte, un Octoih tipărit în 1792,
la Tipografia Mitropoliei.

***

Tipăriturile. În epoca domniilor fanariote la Tipografia Episcopiei
Buzăului (1743-1747; 1767-1768) s-au tipărit cu certitudine opt cărţi. Dintre

46

47

48

Mineiul pe luna octombrie, Râmnic, 1776 (ibidem, II, 395, p. 216).
Cei ce au lucrat la traducerea şi pregătirea pentru tipar a Mineielor au fost, în ordine
ierarhică: mitropolitul Grigorie, episcopii Chesarie şi Filaret, ierodiaconul Anatolie de la
Episcopia Râmnicului, monahul Rafail de la mănăstirea Hurez şi Iordan „biv vei
grammatirn" Cappadochianul.
Mihai Cantacuzino, op. cit., p. 176-177.
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acestea, cinci au fost editate de episcopul Methodie , iar trei de episcopul
50
Cozma •
Alte cinci cărţi au fost atribuite tipografiei buzoiene, dar existenţa lor

ramane nesigură, pana la publicarea unor descrieri bibliografice
complete: Acatist ( 1745); Octoih ( 1749); CataFasier ( 1762); Penticostar
( 1764 ); Pro/iodul (1816).
Acatistul din 1745 a fost considerat o reeditare a Acatistului tipărit în
1743. Dar, în descrierea din BRV a ediţiei din 1743, se precizează că anul de la
facerea lumii de pe pagina de titlu - 7253 (care corespunde anului erei creştine,
1745) - este scris greşit, fiind corectat de notiţa de la sfârşitul cărţii (f. 154 v.):
Tipăritu-s-au În mwl de la spăsenia lumii I 743 de Ioan Stoicovici
Tipograful" 51 • Aşadar, credem că nu există o ediţie din 1745 a Acatistului, în
BRV descriindu-se de fapt un exemplar incomplet al Acatistului din 1743,
căruia îi lipsea ultima filă, unde se făcea corecţia datei. De altfel, pagina de
titlu a aşa zisei ediţii din 1745, este identică cu cea din 1743 (inclusiv gravura
de pe verso-ul paginii de titlu, care are inscripţionat anul 1743), iar alte
elemente de identificare (format, paginaţie), care ar fi putut demonstra că este
52
vorba de o nouă editie, nu sunt date în descrierea din BRV . La aceasta se
adaugă faptul că ediţia din 1745, nu este semnalată de nici un catalog de carte
publicat până în prezent.
Octoihul (Paraclitichi) din 1749 este citat de Elena Mihu ca existent în
biserica din Răstoliţa şi Aţintiş (jud. Mureş), dar, fără descrierea bibliografică
din care să putem obţine şi celelalte elemente de identificare, informaţia este
51
greu de folosit .
Catavasieru/ din 176254 , în lipsa foii de titlu, a fost identificat de istoricul
şi paleograful Damian Bogdan pe baza Pascaliei ( 1762) şi prin compararea cu
CataFasierul din 1768, tipărit la Buzău 55 . La acea dată nu se cunoştea
conţinutul Catavasierului din 1761 (doar citat în BRV) 56 , despre care s-a aflat
ulterior că a fost tipărit în Tipografia Mitropoliei de Iordache Stoicovici 57 •
Credem că aşa zisa ediţie din 1762 este Catavasierul bucureştean din 1761, aşa
explicându-se faptul că predoslovia este scrisă de tipograful Mitropoliei,
~9
'

0

51

51

51
5

~

55
56
57

Acatist ( 1743 ); Apostol ( 1743 ); Cat(ll•asier ( 1743 ); Ceaslov ( 1743 ); Molitvenic ( 1747).
Psaltire ( 1767); Cat(ll•asier ( 1768); Liturghii ( 1768).
BRV, II, 228; IV, p. 239.
Jhide111, IV, 84, p. 57.
Elena Mihu, op. cit., p. 172.
BRV, IV, 126, p. 79.
Ibidem, II, 355, p. 176-177.
Ibidem, IV, 122, p. 77.
Dan Simonescu, Co11trib11/ii la Bibliografia românească 1•eche, în „Studii şi cercetări de
bibliologie", I, 1955, p. 248-249.
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Iord~che. Stoicovici ş~ dedi~ată mitr~polit.u!ui. G~ig~re, ~i nu. epis~~r ul~1i
8
Buzaulm, aşa cum ar f1 fost firesc, daca ar f1 1eş1t dm tiparniţa ep1scop1er . Jn
Catavasierul din 1768, tipograful Ghinea Stoicovici, fratele lui Iordache a
reprodus fidel textul din 176 l, inclusiv predoslovia lui Iordache, pe care a
iscălit-o cu numele lui.
Din Penticostarul din 1764, nu s-au semnalat până acum alte exemplare,
în afara celui menţionat ca existent într-o biserică din Maramureş (comuna
Borşa)~i9. Cum în BRV este citat doar titlul, fără descriere, atribuirea lui
tipografiei buzoiene este hazardată. Este foarte posibil să fie o confuzie cu
Penticostarul tipărit în acest an la Tipografia Mitropoliei de Constantin
Athanasievici, necunoscut BRV-ului, semnalat de Ioana Cristache- Panait în

l97i' 0 .
Prohodul Mântuitorului Hristos a fost inclus în BRV

după ce a fost citat
într-o listă de cărţi oferite spre vânzare Academiei în l 941. Nu există date care
să confirme o reluare a activităţii tipografiei în 1816 şi nici existenţa acestei
ediţii. Credem că este o confuzie cu Prohodul tipărit la Buzău în 1836.
Drumul cărţilor tipărite la Tipografia Episcopiei Buzăului în această
perioadă reprezintă un subiect care necesită o tratare specială. Referindu-ne pe
scurt la acest aspect, putem spune doar că rezultatele cercetărilor publicate
până în prezent pun în evidenţă un fapt interesant. Spre deosebire de cărţile
tipărite pe vremea lui Mitrofan şi Damaschin, cele imprimate acum au avut o
circulaţie mai restrânsă, păstrându-se într-un număr relativ redus de exemplare.
O posibilă explicaţie ar fi aceea că ele au avut tiraje mai mici, fiind destinate în
61
principal eparhiei Buzăului .
În urma centralizării informaţiilor cuprinse în diferite lucrări am putut
stabili (provizoriu) că cea mai mare răspândire a avut-o Apostolul din 1743.
Din această carte sunt semnalate 26 de exemplare în Transilvania 6 '.!, unul la
61
.
·, unu I m JU deţu I Vrancea 64 , patru m JU deţu I Ol t6·s ş1. l o exemp Iare m
C ra1ova
Republica Moldova 66 .
A
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Daniela Poenaru, op. cit., p. 202.
BRV, IV, 130, p. 80; Daniela Poenaru, op. cit, p. 202.
Ioana CrisLache-PanaiL, Tipăritura burnreşteană din veacul al XVIII-iea în satele
transilvănene, în GB, anul XXXI ( 1972), nr. 11-12, p. 123.
O altă cauză ar putea fi încă insuficienta cercetare a subiectului.
Ioana Cristache-Panait, Cartea de Buzău În satele transilvănene, în Spiritualitate şi istorie
la întorsura Carpaţilor, voi. II, Buzău, 1983, p. 300-30 I (în continuare: Cristache-Panait,
Cartea de Buzău).
Elena Dima, Gheorghe Buluţă, Simona Ceauşu, Cartea românească veche în bibliotecile
documentare ale Arhil•elor Statului. Catalog, Bucureşti, 1985, p. 58.
Mihaela Boldcanu, Cartea de Buzău din inventarele Muzeului Vrancei şi din Depozitul
central al rnltelor, în „Mousaios", voi. V, 1999, p. 462.
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Urmează apoi Molitvenicul din 1747, din care s-au găsit 5 exemplare în
Transilvania67 , un altul păstrat la mănăstirea Turnu (fost al mănăstirii Cozia)68 •
69
Psaltirea din 1767 este semnalată cu circa 5 exemplare în Transilvania • Doar
câte două exemplare se cunosc până în prezent din Catavasierele buzoiene:
ediţia din 1743, două în Republica Moldova70 , iar cea din 1768, un volum în
Transilvania71 şi altul în Banat72 • Din Liturşhiile tipărite în 1768, sunt
semnalate două exemplare, unul în Transilvania7·, altul în judeţul Vrancea74 •
Exemplarelor semnalate mai sus le adăugăm pe cele identificate de noi în
colecţiile de carte veche din judeţul Buzău: Apostolul din 1743 (opt
exemplare), Molitvenicul din 1747 (un exemplar) şi Liturghiile din 1768 (nouă
exemplare) păstrate în depozitul eparhial şi în colecţia muzeală a Episcopiei
Buzăului, precum şi în fondul Muzeului Judeţean Buzău.

***

Tipografii. La Episcopia Buzăului au lucrat în intervalul studiat patru
tipografi, angajaţi temporar de episcopii care au patronat activitatea tipografiei.
Ceea ce nu s-a observat până acum este faptul că trei dintre aceştia (Ioan,
Ghinea şi Constantin) sunt legaţi într-un fel sau altul de „şcoala" cunoscutului
tipograf bucureştean popa Stoica Iacovici, care între anii 1715 şi 1749 a fost
principalul meşter al tuturor tipografiilor care au funcţionat în Bucureşti în
prima parte a epocii domniilor fanariote (Tipografia de la mănăstirea Sf. Sava,
Tipografia Mitropoliei, Tipografia Şcolii Văcăreştilor, Tipografia Domnească).
Ioan şi Ghinea sunt fiii popii Stoica Iacovici iar Constantin este şi el legat
profesional de această „dinastie" de tipografi, fiind ucenicul lui Iordache, un alt
fiu al lui Stoica Iacovici, atestat ca meşter al Tipografiei Mitropoliei în anii
1760-1767.
Ioan Stoicovici (1743)
Deşi a lucrat multă vreme în echipa tatălui său, Ioan debutează ca meşter
tipograf abia în 1743, odată cu angajarea sa de către episcopul Buzăului,
65

66

67

68
69

70
71

72

73
7

~

Dorin Teodorescu, Cartea veche românească de secol XVIII din judeţul Olt, Slatina,
Editura Fundaţiei „Universitatea pentru toţi", 1998, p. 35-37.
Maria Danilov, Circulaţia cărţii de Buzău în Basarabia. Reconstituiri, în „Mousaios",
voi. V, 1999, p. 449, 453-454.
Cristache-Panait, Cartea de Buzău, p. 30 I.
Grigorie Uriţescu, Mănăstirea Turnu, în MO, anul XIX ( 1967), nr. 3-4, p. 235.
Cristache-Panait, Cartea de Buzău, p. 301.
Maria Danilov, op. cit., p. 454.
Cristache-Panait, Cartea de Buzău, p. 301.
Valeriu Leu, Cartea veche românească din bisericile eparhiei Caransebeşului. 1648-1800.
Precuvântare de ep. dr. Laurenţiu Streza, Reşiţa, Ed. Banatica, 1996, p. 112-1 13.
Cristache-Panait, Cartea de Buzău, p. 301.
Mihaela Boldeanu, op. cit., p. 464.
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Methodie. Methodie trebuie să fi cunoscut bine familia lui Stoica Iacovici,
pentru că înainte de a ajunge ierarh, el fusese eclesiarhul Mitropoliei, fiind
însărcinat şi cu administrarea tipografiei acesteia. Cum în anul 1743, singurii
meşteri tipografi din Bucureşti erau popa Stoica Iacovici şi fratele său,
logofătul Radu Iacovici, care erau angajaţi ai Tipografiei Mitropoliei, Methodie
a recurs la serviciile fiului mai mare, considerat probabil mai avansat în
pregătire.

La Tipografia Episcopiei Buzăului, Ioan tipăreşte în cursul anului 1743,
patru cărţi liturgice (Acatist, Apostol, Catavasier, Ceaslov). Nu se susţine
afirmaţia că Ioan Stoicovici „a condus" Tipografia Episcopiei Buzăului între
anii 1743-1745 75 . După cum se ştie, angajarea tipografilor se făcea cu contract
pentru imprimarea uneia sau mai multor cărţi, după care, dacă nu mai primeau
comenzi, aceştia trebuiau să-şi caute de lucru în altă parte.
Deşi s-a presupus că la Buzău a apărut în 1745, un al doilea Acatist,
tipărit tot de Ioan, această ediţie nu există. Este vorba de o confuzie cu ediţia
din 1743, care are pe pagina de titlu anul de la facerea lumii scris greşit (7253),
probabil din cauza grabei cu care s-a lucrat. Ioan a făcut apoi corectarea datei
76
pe ultima pagină, arătând că s-a tipărit la anul de la naşterea lui Hristos, 1743 .
La sfârşitul anului 1743, credem că Ioan Stoicovici a părăsit Buzăul,
reîntorcându-se la Bucureşti, dată după care numele său nu mai este menţionat.
Sandu Irimia (1747)
Sandu, fiul lui Irimia tipograful din Iaşi a venit în Ţara Românească în
1746 sau 1747, o dată cu meşterii tipografi Barbu Bucureşteanul şi Grigore
Stan Braşoveanul, după închiderea Tipografiei Episcopiei de la Rădăuţi, unde
77
lucraseră anterior toţi trei. Deşi foarte tânăr (avea doar 17 ani) , Sandu sosise
la Bucureşti cu experienţa celor trei ani lucraţi în echipa lui Barbu şi Grigore.
La Rădăuţi tipărise în 1745, două cărţi, Liturghia Sf Ioan Gură de Aur şi un
Ceaslov. La Liturghie este menţionat ca unic tipograf, iar la Ceaslov apare
împreună cu ierodiaconul Iosif din mănăstirea Neamţului, ca „aşezători şi
îndreptători tiparelor", în timp ce „meşter mare" era Grigore Stan
Braşoveanul 7 8 .
Barbu şi Grigore au fost angajaţi de mitropolitul Neofit la Tipografia
Mitropoliei, iar Sandu a fost luat de episcopul Methodie la Buzău. La
Tipografia Episcopiei Buzăului el tipăreşte o singură carte, un Molitvenic, în
1747.
75

76
77

78

Daniela Bratu, op. cit., p. 736.
BRV, II, 228; IV, p. 239.
Pentru că în anul 1765, când a fost acuzat la Blaj de încercarea de a falsifica o monedă,
avea 36 ani (Elena Chiaburu, Carte şi tipar în Ţara Moldovei până la 1829, Iaşi, Ed.
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", 2005, p. 247).
BRV,11,241,p.85.
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La încheierea contractului, Sandu s-a întors la Iaşi, la Tipografia
Mitropoliei, unde se pare că participă în 1749, la tipărirea unui Molitvenic în
echipa condusă de tatăl său (lrimia Marcu), semnând ,,Sandu copilul zăţariu",
dacă nu cumva acest Sandu este de fapt unul din ucenicii tatălui său. Între
1755-1762, el este, alături de Grigore Stan Braşoveanul (întors de la Bucureşti
la Iaşi, după 1750), tipograful Mitropoliei din Iaşi. După 1762, părăseşte laşul
angajându-se la Tipografia din Blaj (unde este semnalat din 1765), lucrând mai
ales ca gravor, până în 180279 .

Ghinea Stoicovici (1767-1768).
Ghinea este fiul şi ucenicul popii Stoica Iacovici, aşadar frate cu Ioan (şi
nu fiul lui, cum s-a afirmat) 80 şi cu Iordache Stoicovici. În 1748, este menţionat
cafecior (ucenic) împreună cu fratele său, Iordache, în echipa tatălui său, de la
Tipografia Mitropoliei. În 1767, ajuns diacon, Ghinea este angajat de episcopul
Buzăului, Cozma la Tipografia Episcopiei. Aici el imprimă două cărţi: o
Psaltire, în 1767 şi un Catavasier în 1768 (imitat după cel tipărit în 1761, de
Iordache la Tipografia Mitropoliei). Acestea sunt singurele cărţi tipărite de
Ghinea Stoicovici, ca meşter tipograf.

Constantin (1768)
Aşa cum singur mărturiseşte, Constantin a fost ucenicul lui Iordache
Stoicovici, tipograful Mitropoliei. Angajat de episcopul Cozma, el imprimă la
Tipografia Episcopiei Buzăului o singură carte, Liturghiile din 1768. Deşi re
pagina de titlu semnează cu modestie: „ucenicul dascăl(ului) Iordache" 1,
cartea marchează debutul său ca tipograf deplin. După această dată nu mai este
menţionat.
După

79

°

8

81

glorioasă

***

când a fost tipografie domnească (înfiinţată,
coordonată şi finanţată de domn) şi când activitatea sa făcea parte din vastul
program cultural iniţiat şi pus în practică de domnitorul Constantin
Brâncoveanu, perioada cea a urmat, desfăşurată în timpul domniilor fanariote,
a adus modificări importante în statutul tipografiei de la Episcopia Buzăului.
Acum tipografia nu mai era domnească, ci episcopală, fiind coordonată şi
finanţată de episcopii care iau sub patronajul lor tipărirea de cărţi în limba
română necesare bisericilor şi mănăstirilor din eparhia lor şi nu numai.
Activitatea Tipografiei de la Episcopia Buzăului a fost reluată în 1743,
într-un moment de maximă dezvoltare a tiparului din Ţara Românească. În anul
perioada

.

Despre activitatea lui Sandu Irimia ca tipograf şi gravor vezi Olimpia Mitric (Cartea
românească tipărită la Rădăuţi în secolul al XVIII-iea, în „Valori hihliofilc din
patrimoniul cultural naţional'', voi. I, Râmnicu-Vîlcea, 1980, p. 429-432) şi Cornel TataiBallă (Gravorii în lemn de la Blaj ( 1750-1830), Blaj, 1995, p. 76-81 ).
Cf. Daniela Bratu, op. cit., p. 737.
BRV, II, 366, p. 192; IV, p. 252.
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1743, alături de cele patru cărţi apărute la Buzău s-au mai tipărit la Bucureşti,
la Tipografia Mitropoliei, patru cărţi: Apostol, Antologhion, Penticostar,
Evanghelie iar la Râmnic, trei cărţi: Penticostar, Capete de poruncă la toată
ceata bisericească şi Ceaslov. Aceeaşi situaţie constatăm în anul 1767, când la
Bucureşti, alături de Tipografia Mitropoliei, tocmai se înfiinţase „noua
tipografie a neamului ortodox al grecilor", menită să publice cărţi în limba
greacă iar la Râmnic, tipografia episcopală era în plină activitate. Cei doi
episcopi cărturari ai Buzăului au intrat fără rezerve în această competiţie,
urmând exemplul străluciţilor lor înaintaşi, Mitrofan şi Damaschin. Reactivând
tipografia de la Episcopie, Methodie şi Cozma au reintegrat Buzăul în circuitul
cultural al epocii, continuând o tradiţie şi oferind un exemplu ce va fi urmat în
viitor.

Resume
L' imprimerie et Ies typographes du
l'Eveche de Buzău pendant l'epoque phanariote

Pendant Ies regnes des princes phanariotes ( 1716-1821 ), !'imprimerie de Buzău
a ete ouverte en 1743, grâce a contribution financiare du l'eveque Methodie ( 17411748). Entre 1743 et 1747 ont imprime cinque livres au frais de l'eveque Methodie:
Acatist ( 1743); Apostol ( 1743); Catavasier ( 1743); Ceaslov ( 1743); Molitvenic ( 1747).
L'activite a ete interrompu apres la morte de Metodie, jusqu'au moment de la
nomination au siege episcopal du l'eveque Cozma ( 1763-1787). Entre 1767 et 1768,
ont imprime ici trois livres: Psaltire ( 1767); Catavasier ( 1768); Liturghii (1768).
Tous se sont des livres liturgiques imprimes en roumain (pour tât ce qui
concerne le rituel), mais certains contiennent des textes en slavone et grec pour
l'hymnographie (le Catavasier et le Ceaslov).
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DEMOGRAFICĂ ŞI A AŞEZĂRILOR RURALE DIN
JUDEŢUL BUZĂU ÎN SECOLELE XVIII-XIX

Valeriu NICOLESCU

Cauzele emigrărilor populaţiei din zone aflate sub dominaţie străină spre
teritorii unde se oferea o anume protecţie, au fost de ordin economic, religios,
social şi naţional. Colonizarea rurală s-a intensificat după formarea statului
medieval independent, procesul, fiind influenţat de condiţii economice şi socialpolitice interne şi externe, deosebite de la un secol la altul. În prima etapă,
colonizarea rurală a urmărit repopularea zonelor cu densitate demografică mai
redusă, multe asemenea sate întemeindu-se pe locuri pustii, sau defrişate
(ex. Limpeziş n.n.).
Necesităţi de ordin economic, pe primul plan situându-se sporirea
producţiei de cereale-marfă, au impus menţinerea sau creşterea numărului
braţelor de muncă. Intenţia de sporire a veniturilor au determinat introducerea
de noi taxe şi impozite, prilej de nemulţumiri şi de declanşare a numeroase
frământări sociale, urmate de multe ori de spargerea sau pustiirea a numeroase
aşezări, mai ales în secolul al XVIII-iea, ceea ce a determinat un îngrijorător
dezechilibru demografic.
Pentru refacerea potenţialului uman productiv s-a preconizat, în primul
rând, recuperarea celor fugiţi - bejenarii, sau aducerea de oameni din celelalte
teritorii româneşti, în special din Transilvania, aceştia beneficiind de un regim
de favoare: reducerea sau scutirea de obligaţii fiscale şi prestaţii pentru o
perioadă de timp, sau încercarea de a se introduce noi metode de impunere şi
percepere a dărilor.
Colonizarea rurală a însemnat mişcări demografice spontane şi lente,
determinate de nevoia de a se găsi noi surse şi mai ales de a scăpa de exploatare.
Interesul domniei şi proprietarilor de pământ era de a se asigura mână de lucru
suficientă, cât şi pentru a avea oştenii necesari pentru apărarea hotarelor.
În cadrul mişcărilor demografice un rol important l-au avut schimburile de
populaţie, prin aceasta contribuindu-se la menţinerea unităţii limbii române, la
răspândirea obiceiurilor şi datinilor pe întreg teritoriul românesc, la menţinerea
unităţii etnice.
Analele

Buzăului, Buzău,

2009, p. 51 - 61.
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Documente cartografice cunoscute cât şi colecţiile de documente' fac
posibilă cunoaşterea regimului de distribuire a aşezărilor omeneşti din Muntenia
care era cam acelaşi ca şi în prima jumătate a secolului XVII, depresiunile şi
regiunea colinară apărând ca mai bine populate. Constatare pe care o face şi
Bauer, la 1778, când notează: am găsit munţii, în genere, mai bine populaţi
decât câmpiile cu toate că sunt mai puţin roditori2, concluzie confirmată de
altfel şi de cercetările geografului G.Vâlsan 3 . Se poate stabili, pe bază de hărţi şi
documente, că pe linia de contact dintre deal şi munte aşezările erau mai
numeroase, acestea fiind concentrate mai ales în jurul târgurilor. Statistic, pentru
judeţul Buzău sunt menţionate 96 de aşezări iar pentru zona Râmnicului, 77,
unele dintre acestea, din varii motive, cunoscute sau nu, dispărând în timp
(49 pentru judeţul Buzău şi 41 pentru Râmnicu Sărat). Una din cauze a fost
apropierea celor două judeţe de raialele Brăilei şi Giurgiului de unde plecau
expediţiile de jaf ale turcilor, cât şi războaiele purtate cu aceştia în perimetrul
administrativ al celor două judeţe. Tot pe aici treceau drumurile folosite pentru
transportul de mărfuri sau zaherea, spre schelele portuare de la Dunăre,
locuitorii satelor din parcurs având greaua obligaţie de a întreţine permanent în
bună stare aceste drumuri, dar şi de a transporta cu propriile atelaje mărfurile
respective. De asemenea, satele din parcursul acestor artere de comunicaţie erau
mai des vizitate de oamenii stăpânirii cât şi de cei care aveau obligaţia să adune
pentru turci diferite produse pentru care ofereau preţuri derizorii, ceea ce
însemna mai mult o rechiziţionare decât o achiziţionare.
În secolele XV - XVI, dar mai ales în secolul XVII, fuga de pe moşie,
cauzată de nenumărate obligaţii, greu de suportat, devine un fenomen frecvent,
semnalat de documente care fac referiri la silişti ceea ce presupune spargerea
sau risipirea respectivelor aşezări. Acest fenomen atrage atenţia domnilor ţării
interesaţi în menţinerea unui anumit echilibru în ceea ce priveşte regimul de
distribuire al aşezărilor rurale, cu efecte economice ce vizau piaţa internă dar şi
pe cea externă. Lipsa mâinii de lucru i-a îngrijorat şi pe proprietarii de moşii
care, cu sprijinul domniei sau cu consimţământul acesteia, încearcă să ia măsuri
să împiedice plecarea locuitorilor, să-i întoarcă la vetrele lor sau să înfiinţeze
alte aşezări.
Semnalăm şi un alt fenomen, faptul că numeroşi români transilvăneni, în
special din satele din apropierea Munteniei, îşi părăsesc satele din cauza
durităţilor vieţii impuse de administraţia ungurească, atraşi fiind şi de scutirile
Documente privind Istoria României (D.I.R.), seria B, Ţara Romîncască, veacurile XVI XVII, Documenta Romaniae Historica (D.R.H.).
F.W von Bauer, Memories historique et geographiques sur la Valachie, Francfurl şi
Leipzig, 1778.
G.Vâlsan, O fază în popularea Ţării Româneşti, în „Buletinul Societăţii de Geografie'',
Bucureşti, 1912.
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tentante ce li se acordau, chiar şi pentru perioade limitate de timp.
În zona noastră, mai mult cu câmpie, cu sate nu prea multe, apar în timp
aşezări cu o toponimie de colonizare care explică prezenţa celor veniţi sau aduşi
din alte zone. Întâlnim în documente denumiri de sârbi, arbănaşi, ungureni sau
Adunaţi, Haimanalele, Satul Nou etc. De cele mai multe ori noii veniţi au
întemeiat sate noi (Unguriu, Chiojdul Mic sau Chiojdul de Bâsca, Sibiciul de
Sus, Sibiciul de Jos, Calvini), ori s-au aşezat în sate cu pământeni, dar separat
de aceştia, partea lor purtând numele satului respectiv la care s-a adăugat şi
denumirea de colonizare (Tohăneanca Ungureni, Plaiul Ungurului - comuna
Cislău). Existenţa ungurenilor este atestată documentar atât la munte cât şi la
şes. Ei s-au stabilit iniţial la stâne apoi au alcătuit cătune şi sate, fie independent
fie împreună cu băştinaşii, influenţând denumirea localităţii aşa cum s-a
menţionat. Cele mai multe aşezări cu denumirea de ungureni datează din a doua
jumătate a secolului XVIII, când emigrarea românilor transilvăneni se
intensifică. Ocupaţiile lor erau diverse: cizmari, cojocari, croitori, abagii,
săpunari, simigii, curelari, brutari, dulgheri, hangii etc. Din documente reiese că
în judeţul Buzău s-au aşezat 450 de ungureni iar în judeţul Saac (Săcueni) 4170. Acest judeţ, a cărei denumire provine de la populaţia românească venită
din zonele locuite de secui, este atestat documentar la 17 septembrie 1543. A
fost desfiinţat la I ianuarie 1845 şi încorporat judeţelor vecine, Prahova şi
Buzău (plaiurile Slănic, Pârscov şi despre Buzău, cu reşedinţa la Sibiciu de Sus
şi plăşile Câmpul, cu reşedinţa la Mizil, Sărata şi Tohani).
În secolul XVII, procesul de plecare a românilor transilvăneni se
amplifică, aceştia folosindu-se de nenumăratele poteci din Munţii Buzăului,
accesibile şi sigure, atraşi de această zonă bogată dar şi de faptul că li se acordă
o serie de avantaje dacă se aşezau în localităţile din judeţ. Domnitorul Radu
Şerban acorda prin hrisovul din 17 aprilie < 1610>, celor care se aşezau pe
moşiile Episcopiei Buzău, mai multe scutiri cu condiţia ca ei să fie or oameni de
peste Dunăre, or den ţara ungurească, or de la Moldova 4 . La 16 aprilie 1617,
Alexandru lliaş, permite mănăstirii Buzăului (Banu n.n.) să facă sat de milă şi
slobozie în siliştile Albeşti şi Maxim (Maxenu) ai căror locuitori se risipiseră,
după cum reiese şi din hrisovul lui Gavriil Movilă, datat 17 decembrie 1618.
Sătenii au fost nevoiţi să fugă pentru o mare răutate a turcilor ... care încotro au
putut, ca nişte sărăcii, pân ce au rămas satele pustii, fără oameni. Dintr-un
document din 15 iunie 1621, reiese că satul Maxenu a fost un sat risipit şi spart
de multe nevoi şi răutăţi dinainte vreme, de a fugit care unde a putut, ca nişte
oameni strâmtoraţi de sărăcie, până când au rămas satul pustiu. Pentru că
satul, după ce locuitorii au revenit, a fost din nou părăsit, o nouă încercare de
Documente pril'ind Istoria României (DIR), B,
p. 452.

Ţara Românească,
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repopulare se face prin documentul emis la 13 august 1658.
La 20 <septembrie-decembrie> 1625, Alexandru Coconul, dă voie
mănăstirii Banu să întemeieze un sat pe o silişte din judeţul Buzău cu oameni
străini decât cei care au fost lăcuitori de baştină den sat den Ruşăţul pe motiv
că au fost robit tătarii toţi rumânii sfintei mănăstiri, den Ruşăţul şi au rămas
numai moşia şi pământul pustiu 5 • Actul lui Leon Tomşa, emis la 11 iunie 1631,
acorda mănăstirii Banu din Buzău, dreptul să-şi facă slobozie, sat de milă, cu
oameni străini, fără dări, dar şi cu oameni care vor fi fost de dedină, Încă să se
6
adune, ceea ce înseamnă că s-a intenţionat readucerea la matcă a bejenarilor .

Matei Basarab, prin actul din 1O noiembrie 1633, scuteşte de mai multe
obligaţii fiscale pe oamenii străini care urmau să se aşeze în slobozie/ mănăstirii
Malamoc din Buzău, între care şi de bir moldovenesc. O scutire asemănătoare se
acordă la 4 mai 1658, de către domnitorul Mihnea al III-iea pentru locuitorii
unei slobozii a mănăstirii Măxineni (cu locuitori fugiţi din satul Maxenu) din
judeţul Râmnicu Sărat. În 1680, Şerban Cantacuzino a acordat scutiri pentru
oamenii mănăstirii Bradu.
La 1688, Radu Leon împuterniceşte pe episcopul Grigorie să strângă
oamenii străini - sârbi, greci, arbănaşi, ungureni, moldoveni, ruşi, oa mani fără
bir şi fără gâlceavă şi să-i aşeze la Găvăneşti ... săfie În pace de bir, de miere şi
8
ceară, de găleata de fân, de cai de olac, de podgare, de mertic şi de .. . toate
9
dăjdiile şi mâncăturile ce sântu peste an în ţara domniei mele .
În secolul al XVIII-iea, aşezarea unor oameni din alte zone în judeţul
Buzău a fost determinată, în general, de aceleaşi cauze ca şi în secolul
precedent. Se constată o scădere îngrijorătoare a populaţiei ca urmare a
incursiunilor de jaf, acţiuni militare, situaţii care au determinat sărăcirea
populaţiei şi pustiiri de sate, la acestea adăugându-se epidemiile, prestaţiile,
10
dările şi angaralele de tot felul. Constatăm totuşi că numărul celor care se
stabilesc în Muntenia şi mai ales în zona noastră este din ce în ce mai mare,
scutirile care se acordau fiind destul de tentante, deoarece intenţia pentru
popularea zonelor cu densitate mică era motivată, în primul rând, de interese
materiale.
Un rol impo1tant în repopularea multora dintre aşezări l-au avut, ca şi mai
înainte, păstorii, al căror număr creşte considerabil, mai ales după răscoala din
1784, de teama represaliilor. Putem spune că păstorii au reprezentat elementul

6

9
10

Ibidem, voi. IV, p. 562.
bejenar (bejenie) - fugar.
slobozie - sat de străini cu scutiri sau slobozenii.
mertic - baniţă mică de două oca, tain dar şi măsura de orz ce se da cailor.
Arhiva Naţională Istorică Centrală (A.N.l.C.), fond Episcopia Buzău, C XV - 2.
angarale - dări în bani sau în natură, peste cele legiuite; muncă fără plată sau transporturi
în folosul domniei sau a proprietarilor de moşii.
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cel mai puternic şi mai persistent al pătrunderii dinspre Transilvania în
Muntenia, păstoritul fiind una dintre ocupaţiile cu vechi tradiţii ce revărsa în
fiecare an nenumărate turme de oi spre mănoasele păşuni de pe dealurile
subcarpatice, unii dintre păstori cântărind foloasele rămânerii pe aceste plaiuri,
unde viaţa era alta faţă de locurile de unde veneau, mai ales că beneficiau de
unele înlesniri.
Printre beneficiarii hrisoavelor emise de domnii munteni apar frecvent
mănăstirile. La 6 aprilie 1704, Constantin Brâncoveanu a dat carte mănăstirii
Râmnicul de Jos ca să aibă a ţinea pre moşia sfintei mănăstiri liude 11 20, însă
oameni străini, fără bir şi fără gâlceavă şi care să fie de ce ar fi trebile şi
lucrurile .~fintei mănăstiri, pe unde ar trebui.
La 1 mai 1734, Grigore al Ii-lea Ghica, a dat drept de stăpânire Episcopiei
Buzăului asupra unor oameni străini, fără bir şi făr de gâlceavă, aduşi de
aiurea, den ţara ungurească (Transilvania n.n.), sau dintr-alte /iude, pentru
ajutorul şi posluşaniile 12 sfintei episcopii la cele ce ar trebui. Prin documentul
din 28 ianuarie 1745, Constantin Mavrocordat i-a dat voie episcopului Metodie
să aducă locuitori în satele Beceni şi Fureşti, cu oameni străini după într-alte
părţi străine, câţi or putea mai mulţ{''.
O descriere din anul 1737 14 a celor 12 judeţe muntene, realizată de trimişi
ai habsburgilor, interesaţi să cunoască populaţia şi bogăţiile Valahiei
chezariceşti, ne oferă informaţii interesante despre nivelul demografic din acea
vreme. Judeţul Buzău este trecut cu 300 de familii (cotat printre cele mai slab
populate), iar judeţul Râmnicu Sărat, cu 10.000 de familii. Despre Râmnic se
menţionează că târgul cel mare din acest judeţ era aşezat la 12 ore de
Târgovişte şi 18 ore sau 3 zile de Bucureşti (în condiţiile în care erau drumurile
şi se făceau călătoriile la acea vreme). Descriindu-se oraşul Buzău, se
menţionează 8 biserici şi o mănăstire cu ziduri tari (solide n.n.) numită Banul,
iar la 2-3 ore se găsesc munţii folosiţi ca fortificaţii (loc de refugiu în caz de
pericol). Majoritatea locuitorilor sunt valahi, apoi armeni şi greci. În total
există 1000 de case. Districtul Buzău era condus de căpitanii Anton, Ioniţă şi
Stanciu Cârlova, al doilea paharnic, iar Râmnicul de Kaloian şi Vasile Scarlat.
Şi Alexandru Ipsilanti, la 28 aprilie 1775, a acordat bisericii domneşti din
Târgul Râmnicului dreptul să ţină /iude, patru oameni străini, ca să fie pentru
dresul şi meremetu/ 15 .ifintei biserici ... oameni străini făr de pricină şi făr de
gâlceavă. Prin hrisovul din 15 mai 1775, acelaşi domnitor acorda învoire
11
12

1J
1

~

15

liude - străini scutiţi de dări (scutelnic, de unde şi numele satului Scutelnici - Meteleu).
posluşanie, posluşnic - servitor boieresc sau mănăstiresc.
Documente privind relaţiile agrare în veacul XVll/, voi. I, Ţara Românească, p. 425.
Ş. Papacostea, Populaţia Ţării Româneşti în ajunul reformelor lui Constantin Mavrocordat
- 1111 document inedit, în „Studii", nr. 5/1966, p. 929-919.
meremet - reparaţie.
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Episcopiei Buzău să cheme şi să aducă oameni străini din străinătate, cât de
mulţi pe moşia Găvăneşti. Pe aceştia nimeni nu trebuia să-i supere cu nimic
timp de 8 luni, urmând a-şi face sălăşuire şi a să întemeia. În martie 1788,
Nicolae Mavroghen, face un apel la păstorii transilvăneni invitându-i să se aşeze
la acest principat (Muntenia n.n.) de unde v-aţi dezghinat. Românii din o serie
de sate din Ţara Bârsei îi răspund, în septembrie 1788, domnitorului, cerându-i
să-i primească sub ocrotirea sa. Au fost asiguraţi că vor primi pământ pe o
moşie din judeţul Râmnicu Sărat şi după aceea să fie în rând cu ţara, dar iarăşi
mai cu uşurinţă. Menţionăm că unii dintre cei care s-au aşezat în partea vestică
a judeţului s-au făcut vieri (viticultori).
La 24 iunie 1794, Episcopia Buzăului obţine permisiunea de a avea !iitde,
60 de oameni străini pe care se obliga să-i aducă din alte zone ale teritoriului
românesc.
În secolul al XVIII-iea şi la începutul secolului XIX, la câmpie, zonă cu
sate puţine şi neaşezate, se întâlnesc slobozii şi o toponimie de colonizare,
întemeindu-se sate cu numele, aşa cum s-a mai menţionat, de Adunaţi,
Haimanalele, Satul Nou etc., locuitorii fiind numiţi sudiţi, în judeţul Buzău
fiind 3 asemenea sate, în plasele Câmpul, Slănic şi Tohani (vezi Sudiţi Aliceni, Sudiţi - Gherăseni). Într-un document din 1804 sunt menţionaţi sudiţi
şi în oraşele Buzău şi Râmnicu Sărat, iar la 15 iunie 1814 se dă voie mănăstirii
Râmnicu Sărat să aşeze oameni străini, în locul celor fugiţi în vremea
răzmeriţei, pe moşiile Amara şi Domireşti din judeţul Râmnicu Sărat.
Creşterea continuă a plecării românilor transilvăneni în Muntenia
determină Austria să înfiinţeze două agenţii, la Bucureşti şi Iaşi, transformate
apoi în consulate. Între alte obligaţii, agenţii consulari austrieci informau
sistematic despre supuşii chesaro-crăieşti care veneau în Principate. Un raport
din 1815, al consulului Kreuchely, consemnează 30 de ungureni în judeţul
Buzău, 834 în judeţul Săcueni şi 291, în judeţul Râmnicu Sărat. Catagrafia din
1831, indică 36 slobozii în judeţul R. Sărat, iar catagrafia din 1835 se referă la
15 slobozii în acest judeţ.
Începând cu secolul al XIX-iea, pe lângă săteni, trec în Muntenia şi
intelectuali, după Unirea din 1859, consemnându-se prezenţa în Principatele
Unite a peste 20.000 de transilvăneni. La Buzău a venit, între alţii, Dionisie
Romano, viitor episcop ( 1860), ctitor al învăţământului în limba română (prima
şcoală publică în limba naţională şi-a început activitatea la 12 aprilie 1832),
autor de manuale şcolare; Gavriil Munteanu, fost profesor şi director al
Seminarului (înfiinţat în 1836), episcopul Filatei ( 1846-1860), unchiul poetului
N. Nicoleanu. În 1834, şcoala particulară de băieţi şi fete care a funcţionat în
casele boierului Arion, era condusă de Dumitru Braşoveanu.
La Buzău şi-au desfăşurat activitatea profesorii Ion Filimon, în 1847 la
Şcoala Naţională din Buzău şi participant la acţiunile revoluţionare din 1848,
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Petru Suciu-Mureşanu, adus la Buzău în 1845, de episcopul Chesarie, profesor
la Seminar, Ioan Henţescu„ din 1893 profesor la Seminar, Dimitrie Piso,
institutor la şcoala de pe lângă schitul Ni fon ( 1870), Ioan A. Trifu, profesor
suplinitor la Şcoala Normală ( 1904) şi apoi, de la 1 septembrie 1912, profesor la
Liceul „Al. Hasdeu", Gh. Bobeş, Gh. Candrea, Ioan Binig, medicul Vasile
Bianu (revenit în Transilvania în 1919), Iacob Docea, originar din Hopârţa,
comitatul Albei Inferioare, profesor de germană (din 1872) şi director la Şcoala
de băieţi din Mizil. Fiul său, M. Docea a fost profesor la Şcoala Normală de
băieţi Buzău 16 • La R. Sărat şi-au desfăşurat activitatea profesorul Bistriţeanu,
dr. Octavian Blasianu ş.a.
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Abstract

This study tries an approach of a less researched field - rural demography, that
follows to explain based on a wide bibliographical panel- archive documents,
publications, foreign travelers reviews, cartographical documents, having like support
also an important bibliographical list and the situation of the rural settlements from
Buzau County in Middle Age.
There are presented the depopulation causes of some villages and the
intervention of central politica! power to stop this social concerning phenomenon,
through exciting repopulation measurement, from the necessity, firstly, to ensure the
work power for the Bishop Domains exploitation, for the monastery and other
important proprieties.
We took into consideration the exodus phenomenon of Transylvania
Romanians, because of the oppressions of any kind from the Hungarian administration
and then Austro-Hungarian one; those that came into Muntenia settled the „ungureni"
vi llages.
In the same time, emphases also the presence of some important intellectuals
which their activities marked the local spirituality.
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VERNEŞTENII ŞI

PROCESELE LOR
DIN VREMURI APUSE
Andrei GAIŢĂ
Alexandru GAIŢĂ

Între localităţile judeţului rare sunt cele care se pot mândri cu o zestre de
vechi documente, păstrate în diverse arhive, ca Verneştii Buzăului. Explicaţiile
pot fi diverse şi ţin, în principal, de existenţa aici a două obşti moşneneşti una
dintre ele fiind boierească. Asupra istoriei moşnenilor şi mai ales a celor din
Curbura Carpaţilor preocupările au fost, de cele mai multe ori, accidentale sau
generate de originile autorilor. Deşi moşnenia are cele mai vechi rădăcini în
istoria şi în limba noastră istoricii noştri, din raţiuni diverse, au preferat să nu îi
cerceteze temeinic originile, evoluţia şi distrugerea, crezută aproape totală, din
primii ani ai regimului comunist de la noi. Dacă se face apel şi la numărul celor
preocupaţi de subiect se ajunge la o cifră minoră care poate crea oarecare
nedumeriri celor care nu sunt cunoscători şi ai altor arhive pornind chiar şi de
la cele de piatră unde ne sălăşluiesc înaintaşii.
Localitatea este reţinută la 15 iunie 1499 într-un hrisov de întărire emis
de cancelaria lui Radu cel Mare pentru jupanul Chicoş când i se întăreau
acestuia şi fiicelor sale între altele şi Verneştii „oricâte sunt părţile jupanului
Chicoş" 1 •

O vie din dealul Verneştilor era dăruită Episcopiei la 7 decembrie 1556
de către jupanii Bogdan şi Radu, fiii lui Danciu din Popeşti. Gestul era
oarecum obişnuit în rândul boiernaşilor eparhiei din Curbură şi nu putea decât
să consolideze în economic instituţia „ca să le fie călugărilor şi posluşnicilor
hrană şi de întărire" 2 • Peste un an episcopul Ieremia solicita şi obţinea iertarea
de vinărici pentru donaţia celor doi fraţi care, la rândul lor, obţineau scutirea de
plata acestui impozit „ca să fie în pace de vinăriciul lor în veci", iar în plan
spiritual, important în epocă, se impunea clauza ca „ei şi părinţii lor şi fiii lor să
fie pomeniţi la sfântul pomelnic" 3. Era o pagină de început a podgoriei
Documenta Romaniae Historica (în continuare DRH), B, I,
nr. 292. Urma o altă menţiune de pe la 1530.
Ibidem, V, pp. 86-87, nr. 80.
Ibidem, pp. 123-124, nr. 109.
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episcopale de la Verneşti amploarea ei crescând mai ales spre epoca lui Matei
Basarab.
O Paraschiva obţinea de la Petru vodă în 3 mai 1567 întărire a unei ocini
pe care o cumpărase de la Anca pentru 950 de aspri. In afara martorilor din sat
- Vlad fiul preotului, Oprea, Neagoe, Stanciu! şi Bratul cel Bătrân - se amintea
şi de prezenţa altor „mulţi oameni buni şi bătrâni din jurul oraşului, din Buzău"
- varoşov ot Buzău. Documentul relevă şi înfrăţirile survenite, pe şapte părţi
"din ocina Ancăi din Verneşti. Pentru că a venit Anca de bunăvoia sa, de a
vândut şi înfrăţit pe Paraschiva cu fiii săi" 4 .
Un document interesant relativ la o ocină de aici aduce, în prim plan, o
problemă puţin cunoscută aceea a condiţiilor de a cumpăra moşii de pribegi. În
29 a!.lgust 1575 episcopul llarion împreună cu fratele său Ivan din Buzău aveau
parte de o întărire domnească pentru partea Oprinii din Verneşti 5 . Ocina
aparţinuse lui Radu, fiul lui Danciu al lui Bogdan din Popeşti. Cu 6.000 de
aspri Oprina va cumpăra moşia de la Radu pe când acesta se afla în pribegie în
Transilvania „După aceia, răposatul Pătru voevod au închis pe Oprina şi au
vrut să o spânzure, pentru căci au cumpărat moşie de la pribegi" 6 . În această
situaţie Oprina se va îndatora la turci, evrei şi la gelepi „de ş-au plătit capul
cătră răposatul Pătru voevod, ca să nu piară. Şi n-au perit, ci s-au întâmplat ei
moarte de au murit de moarte". Acum va debuta o întreagă poveste ce ţinea de
necazurile celor patru fii ai săi - Bale, Stoica, Costea şi Gheorghe - „datori
foarte mult la jidovi şi la gelepi şi cu alt n-au avut cu ce să plăti de datorie, ci
au vândut din moşia lor de la Vemeşti a treia parte, lui Ivan de preste toată
moşia şi sânt stânjeni 57, drept 4600 aspri turceşti". Şi lucrurile nu se vor opri
aici deoarece „tot n-au putut să plătească, nici cu acei 4600, ci iarăşi au vândut
şi părintelui fost episcop chir Ilarion din moşia lor din Verneşti o parte din cei
57 de stânjeni de preste toată moşia, drept 8500 aspri turceşti şi un cal bun".
Peste trei zile urma porunca domnească de a se aduce toate documentele
legate de această moşie în faţa domnitorului. Cel însărcinat cu aceasta va fi
clucerul Detco. Vizaţi erau pomeniţii fii ai Oprinei, dar şi Stanciu al lui
Tudoran, Stanciu al lui Bulurea şi Căzan, fiul lui Coico toţi din Buzău 7 • Nu era
uitat nici Mahamet Turcul căruia i se adresau cuvintele „să cauţi nişte cărţi pe
care ţi le-am făcut domnia mea peste acea mai sus-zisă ocină, încă să le dai în
mâna lui Detci clucer". Somaţia se datora procesului izbucnit între episcopul
Ilarion şi fiii Oprinei. I se specifica lui Mahamet că urmaşii Oprinei pierduseră
şi el urma să ţină „casele şi viile şi grădinile şi delniţele lor toate. De aceea să

6

Ibidem, VI, pp. 36-37, nr. 26.
Documente privind Istoria României (în continuare DIR), XVV4, pp. 201-202, nr. 200.
DRH, B, VII, pp. 338-339, nr. 246.
DRH, B, VII, p. 342, nr. 250.
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la mîna lui Detco clucer, ca să le aducă la domnia mea".
Interesantă se arată prezenţa turcului în Buzău şi, în mod deosebit, calitatea sa
de proprietar de bunuri imobile în Ţara Românească 8 . Din documentul amintit
nu rezultă vreo abandonare de către Mahamet a religiei sale ceea ce ar fi
echivalat cu o condamnare sigură la moarte conform legii islamice.
De la Dumitru Gordeanu va cumpăra, pentru 5.500 de aspri, în 18
ianuarie 1590 un Calcea „10 stânjeni de ocină, însă de la Nişcovelul Sec până
în Nişcovul cel Mare şi la deal, loc de 10 pogoane de vie" 9 • Pe vremea lui
Alexandru cel Rău vtori postelnicul Stanciu, atunci când va face câteva
achiziţii de teren, va fi contestat de un Ivan şi de fiul acestuia Larion care "nici
cum n-au voit să se apuce de lege" a pierdut procesul'°. Un Manea avea parte
de întărire la 28 septembrie 1597 pentru trei stânjeni din partea lui Dobru „însă
din apa Buzăului până în Nişcovelul Sec, de pretutindeni şi în deal 3 pogoane
de vie" 11 • Cei 1.500 de aspri, preţul convenit, au fost achitaţi şi de cei trei fii ai
lui Manea - Vetre, Dragată şi Drăgan - care procedau la fel şi la cumpărarea
părţii unui Şerban.
Jipei de la Buzău, în 23 mai 1598, i se dăruia „moşie la Verneşti, însă din
moşia Albeştilor din partea Nenciului a treia parte du preste tot" 12 • Menţiuni
asupra unor tranzacţii se vor mai face şi în documentul din 25 mai I 598.
Un Stanciu, fiul lui Moş al lui Marin cumpăra, în 9 iulie 1622, jumătate
din ocina de la Verneşti a nepotului lui Brătucu, Tămbău, „ori cât să va alege
din cap în cap pentru că această ocină a fost de moştenire a lui Tămbău". Actul
se dorea a fi şi o răsplată pentm că vânzătorul fusese ajutat de Belcea
străbunicul lui Stanciu „la vremurile lui de nevoie şi l-a crescut până când s-a
făcut mare şi voinic de hrană şi l-a căsătorit" 13 • Un Dragomir din Verneşti
obţinea de la vodă Alexandru Coconul, în 11 noiembrie 1623, o imunitate faţă
de „judeţul de Buzău şi dă cătră toţi pârgarii" din oraş şi pentru moment se pare
că este printre puţinele situaţii de acest gen, la Buzău, din epoca
dai acele

9
10
11

12
13

cărţi

A mai existat un caz la Buzău, la Mirceşti şi Moceşti lângă Zoreşti, spre sfârşitul lui 1594
când lui Mihalcea stolnicul i se întăreau cumpărăturile „ce au fost cumpărate de la Ala Bei
Turcul, din silişte, din câmp, din pădure, din apă şi din dealu cu vii şi dupătutindenea, din
tot hotarul, pă cât se va alege („.) Iar după aceea a cumpărat Ale Bei Turcu şi dă la alţi
oameni şi alte părţi de moşie( ... ) A stăpânit Ale Bei Turcu aceste mai sus numite moşii şi
vii cu hună pace, până când au ridicat Mihai vodă goana şi e-a tăeat pă turci"; cf. Ibidem,
B, XI, p. 576, A ; Vezi şi M. M. Alexandrescu - Dersca, Despre regimul supuşilor
otomani în Ţara Românească în veacul al XVIII-iea, în „Studii", 1961, XIV, nr. 1, pp. 87113.
DIR, B, XVl/5, p. 425, nr. 443.
Ibidem, pp. 565-466, nr. 481.
DRH, B, XI, p. 349, nr. 264.
Ibidem, p. 388, nr. 290.
DIR, B, XVIl/4, pp. 175-176, nr. 185.
https://biblioteca-digitala.ro

66

A.

Gaiţă,

Al.

Gaiţă

domnitorului 14 • Jipa postelnicul îşi continua politica de achiziţii cumpărând o
moşie la Micşani. Moşnenii de aici - „Negoe Cofariul şi Manea Scobea şi
Barbul Vănă şi Dragomir Oaleşte vătah şi Mircea de acolo şi Tatul de acolo şi
Danciul şi Negoe" - vor fi cei care întăreau actul la 22 februarie 1624 15 • Un
moşnean stabilit în târgul Buzăului, Ianiu, fiul lui Stănucă - singura revenire în
vechiul sat de moşneni care a fost, în debuturile sale, Buzăul - vindea cu
aprobarea vecinilor săi „6 pogoane de vie şi cu locul de case şi cu livezile
dimprejur" 16 pentru suma de 20.000 de aspri. Apreciabila sumă era achitată de
către Ianache vătaful şi de soţia acestuia Neacşa în preajma Crăciunului anului
1626 între martori fiind menţionaţi şi cei din Verneşti - Ianiu Doboş, Murgu,
Cârstian al lui Guţă şi Gheorghe al lui Drăghie. Tot acum i se întărea unui
Dobre „5 pogoane şi jumătate de vie în Dealul Verneştilor pe ocina lui Tudosie
logofăt, în partea Vetrească şi cu 8 stânjeni de ocină, cât se va alege de peste
tot locul" 17 • Vânzător era Neagul cismarul, fiul lui Lal din sat din Dămiiani pe
Slănic'', suma achitată fiind de „ 15.000 aspri gata". Se poate veni cu observaţia
că în majoritatea tranzacţiilor din zona proximă şi colinară a Buzăului vânzările
se făceau combinat, vie plus ocină, în proporţiile stabilite de vânzător cu
acordul codevălmaşilor.
La 6 mai 1634, lângă biserica de sub Şoimul, călugărul Sofronie din
18
Gomoeşti ridica schitul de călugări despre care se ştie, totuşi, atât de puţin •
O vânzare mascată, în opinia noastră, se producea la 15 iulie 1635 când
„megieşii de în Verneşti, care ne chemăm Cârlomani, anume Voico al Martei i
Trifa i Voico diaconul, feciorul popei Manei, i Neagul Baştac, feciorul Manei
Boului, i Cârstiaian i Stan, feciorii lu Coman, i Voico, feciorul lui Grozav" se
înfrăţeau cu Jipa, fiul lui Lorinţ şi nepotul Dobromirei. Jipa primea a treia parte
de moşie din partea Cârlomănească de la Verneşti „de în cap până în cap, de
19
preste tot hotarul" . Înfrăţirea o va plăti Jipa cu nu mai puţin de 12.000 de bani
şi o butie cu vin. Din dispărutul sat Odobeni (Palanga) de la Măgura erau
martori, acum, un Lefter şi un Giurgea.
Vei aga Oprea cu Gheorghe şi Neagoe Meiută dădeau, în 18 mai 1636,
un zapis „ca să fie de credinţă întru noi, însă cu Partenie călugărul, nepotul lu
Ivan Orbul şi al lu Larion şi cu nepoţii lor, anume Stoica i Vasilie, pentru pâra
ce am avut cu dânşii, pentru viile şi ocina den Dealul Verneştilor de la Valea
1

~

Damaschin Mioc, Despre modul de impunere şi percepere a birului în Ţara Românească
la 1632, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie" (în continuare SMIM), II, 1957,
p. 89.
D/R, B, XVIl/4, pp. 382-383, nr. 392.
DRH, B, XXI, p. 281 nr. 150.
Ibidem, p. 305, nr. 166.
Ibidem, XXIV, nr. 256.
Ibidem, XXV, p. 112, nr. 98.
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Tancului, partea Bălculească" 20 • Se enumărau în continuare vânzătorii şi
cumpărătorii terenurilor. Ajungându-se la Divan se împăcau părţile „să fim doi
fraţi, jumătate de vii, cât se vor afla în deal şi jumătate de ocină". Se făcea
precizarea că Partenie urmă să aibă parte cu mănăstirea de la Adâncata şi cu
nepoţii lui Larion.
Se certau şi boierii pentru ocini şi vii mai ales pentru cele din Dealul
Vemeştilor protagonişti fiind, în 28 mai 1636, Oprea vei aga şi Meiuteştii „ca
să le fie ocină în Vemeşti, în judeţul Buzău, însă partea lui Oprina, tatăl lui
Balco, jumătate, din câmp şi din pădure şi din dealul cu vii de pe Valea
Teancului, de pretutindeni, oricât se va alege de peste tot hotaru1" 21 • Achiziţiile
se justificau prin calitatea vinurilor produse aici la concurenţă cu cele de la
Sărata sau dinspre Saacul epocii Prahova de astăzi.
Cu ocazia unei întăriri date lui Gherghe, Elina şi Dobra, nepoţii lui Balco,
fiul lui Oprina plus ceata lor se arăta că aceştia aveau din ocina lui Balco
„jumătate din câmp şi din pădure şi din apă şi dealul cu vii şi din vatra satului
şi de pretutindeni, oricât se va alege de peste tot hotarul, din cap până în cap,
pe vechile hotare şi semne". Nepoţii lui Balco avuseseră mai vechi neînţelegeri
cu Partenie monahul, nepotul episcopului llarion (1558-1568). Moşnenii vor
ajunge să ceară lege peste lege. Cei chemaţi, de Sf. Petre, să jure cu mâna pe
Evanghelie, în biserica Sf. Dimitrie din Bucureşti, au fost boierii „anume: din
Cârlomăneşti, Constandin şi Stan Mociogan şi Stan al Aniţei şi din Verneşti,
Stanciu) şi Răchilă, Iuga şi Voico şi din Mărăcineni, Gorgan şi Ugrin şi Sava
cel mare şi din Căpăţâneşti, Baştacul şi din Tătărani, Stoica Buduruicul şi din
Zoreşti, Sarul şi Dragomir Dăinea şi din Plăşcoi, Stanciu! şi din Potoceni,
Vetrea şi Datco şi din Focşănei, Barbut şi din Săseni, Belciu şi Barbu! şi Trifa
şi din Bărbunceşti, Zârnă şi Marco şi din Nişcoveni, Borzea'm. Astfel, vor
reuşi moşnenii să obţină recunoaşterea drepturilor lor la 3 iulie 1636.
O altă înfrăţire, legată de viile din dealul Verneştilor, se desfăşura spre
1645 când Sava din Mărăcineni se înfrăţea cu Necola, fiul Horăi din târgul
Buzăului ultimul ~rimind în schimb „doi boi buni şi cu două vaci cu lapte şi o
plaşcă de postav"- 3 . Ţinând cont că preţul boilor era destul de ridicat, în jurul a
1.000 de aspri bucata, se poate spune că echivalenţe se pot face. Un Ianolie din
Verneşti vindea vei comisului Radu 11 stânjeni de ocină la Grindu în Măteşti,
pe partea Sărbească a Zărei şi Sărbei „din matca Buzăului cea bătrână, până în
Săpatul" în 27 noiembrie 1645. În afara menţionării schimbării cursului râului
documentul prin scriitorul său, Balea logofăt din Starchiojd, se reţine şi pentru
20
21

22
23

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

pp. 311-312, nr. 284.
pp. 324-325, nr. 291.
pp. 367-368, nr. 332.
XXX, p. 173, nr. 131.
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mai apare o legătură cu muntele generată de lanţul de încuscriri sau de
protoroirile specifice, mult mai târziu, zonei Buzăului. La acestea se pot adăuga
martorii din Zoreşti, Ştefu), fiul preotului, postelnicul Jipa care nu putea să
nu-şi sprijine cunoştinţa în achiziţia oarecum importantă dat fiind cei 1.100 de
bani achitaţi 24 .
Porunca lui Matei Basarab, din 1 iunie 1646 venea să limpezească
situaţia pe sforile Vetreasca şi Negreasca. Domnitorul luase în seamă cererea
lui Lupşa vornicul şi a fratelui său Vâlcu, fiii logofătului Cernat din Puţintei 25 ,
a lui Vetrea din Potoceni „şi tuturor moşnenilor şi fraţilor de moşie şi
cumpărătorilor" pe partea lui moş Cocoş. Delegatul domnitorului la faţa locului
a fost vtori vornicul Manole care va proceda la hotărnicie. Imediat „s-au sculat
toţi cumpărătorii, când au avut cumpărătoarea de la Vladul logofăt Rudeanul
din moşul Albescul, şi din moşul Produlescu, anume: Buhul şi Mihalcea şi
Grigore şi cu toţi fraţii lor cu pâră la divan, să calce cu hotarul domniei mele şi
să cază peste moşiia acestor boieri, pă moşul Vetrescu şi Negrescu". Domnul
va avea apoi ocazia să vadă hrisoavele mai vechi, de pe la 1619, dar şi
depoziţia vornicului Manole „cum că însuşi au hotărât şi au dat pe aceşti boieri
cu moşiia Vetreasca şi Negreasca din sus despre Verneşti, iar moşiia domniei
mele din jos despre Zoreşti". Analizându-se situaţia se ajungea la concluzia că
„aceşti mai sus-zişi cumpărători, să nu aibă nici o treabă, pentru căci au
cumpărat rău şi strâmb".
Cam în aceeaşi perioadă un Creţu din Buzău îşi dona partea sa de ocină
din Negreasca către Episcopie „cât se va alege de hotar până-n hotar, însă
partea lui Nan Bocan" 2 •
Doi moşneni din Verneşti, Drăghia şi Nicula, scriau la 2 iulie 1647 „am
fost birari, de-am umblat în judeţ, cu un catastih de bir de iunie" denotându-se
implicarea în aducerea la haznaua domnească a sumelor datorate către stat şi
prezenţa birului de lună sub puternicele presiuni otomane, dar şi într-o
arghirofilie domnească generată de anii bătrâneţii 27 .
Un document din 27 februarie 1648 amintea de darea talerului când pe un
Crăciun - „l-au apucat seama talirului în sat în Verneşti" impozitul fiind încă o
sursă de finanţare a tributului ţării. Anul 1650 începea cu convocarea lui Jipa
postelnicul la hotărnicia din 9 februarie proprietăţilor paharnicului Negoiţă de
la Balta Albă, Găujani, Căpoteşti. În 3 aprilie Alempie egumenul de la lzvorani
se vedea nevoit să depună la acelaşi postelnic un zălog ce consta dintr-o
2

~

25
26

27

Catalogul Documentelor Ţării Româneşti (în continuare CDTR), voi. VI, Bucureşti, 1993,
p. 137, rez. 330.
DRH, B, XXXI, pp. 205-206, nr. 182.
Ion Ionaşcu, Ştiri 11ouă asupra mănăstirii Ciolanu (Buzău), în ,,Îngerul", VIII, 1936,
nr. 1-2, p. 8.
BAR, CXLIX/218.
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pentru plata gloabei de 11 ughi rezultată în urma unui scandal pornit cu
un an în urmă. Peste două săptămâni sosea porunca lui Vodă Matei, pentm
hotărnicia moşiei episcopale şi a lui Larion, din care rezulta apelul atât la
pravilă cât şi la cutumă „Deci să căutaţi, den vreme ce veţi vedea ceastă carte,
iar voi să mergeţi toţi să hotărâţi şi să alegeţi toate moşiile câte vor fi şi multe
şi puţine, pre cărţi şi pre zapise şi să le împietriţi cu pietri de toate părţile, cum
easte legea şi obiceiul" 28 . În 5 mai sosea porunca pentru Jipa, dar şi pentru
Stanciu Grecu să meargă în judeţul Slam Râmnic şi Brăila la hotărnica moşiilor
aceluiaşi paharnic Negoiţă. Cu ocazia vânzării făcute în 9 iulie de diaconul
Dragomir cu fiul său Sava către Jrimia din Pârliţi se va menţiona că vânzarea
celor trei pogoane „de vie pădure cu 3 stânjeni de ocină" era în partea Sorească
„den funia lui Gordin" 29 •
Lefter ceauşul cumpăra în 9 ianuarie 1651 de la Voicu şi Radu Răchilă
câteva pogoane de vie şi ţelină cu un loc de casă în proximitate la Valea
Teancului în partea Prodilească „fără nici o silă şi cu ştirea tuturor megiişilor
demprejur" 30 • Preţurile zonei sunt reflectate şi de tranzacţia din 22 septembrie
ce intervenea între Stanca Vasiliţei şi Iuzbaşa Dămian ultimul achitând 30 de
galbeni pentru două pogoane şi jumătate de vie.
O altă ştire despre moşnenii din Verneşti soseşte datorită unui proces
greu, desfăşurat în iarna anului 1652 31 • Astfel, la l noiembrie boierii Meiteşti
în frunte cu postelnicii Luca şi Gheorghe, cu Negoiţă paharnicul şi fiii
clucerului Negoiţă Meiută de la Ialomiţa ajung să se înfrăţească cu episcopul
Serafim al Buzăului 32 pe toată partea din cei 105 stânjeni de la Verneşti ai lui
Balco 33 • Un impostor, Gheorghe Negru, care pretinsese că este nepotul lui
Balco, reuşise să-şi însuşească stânjenii amintiţi. Urma bătaia acestuia la Divan
şi distrugerea actelor sale.
În aceeaşi perioadă moşnenii veneau la casa Episcopiei, de pe moşia
acesteia de la Verneşti, în calitate de martori ai înţeleŞ,erii ce intervenea între
episcop şi boierii Meiuteşti care primeau 45 de stânjeni· 4 . Boierii divăniţi, la 28
decembrie 1652, întăreau înţelegerea intervenită între Episcopie şi boierii
28
29
Jo

JI

J

2

JJ

J~

DRH, B, XXXV, pp. 138-139, nr. I 12.
Ibidem, pp. 246-24 7, nr. 220.
Ibidem, XXXVI. pp. 4-5, nr. 6.
Rădăcinile conflictului erau mai vechi, în 27 aprilie intervenise chiar lege peste lege;
cf. ANIC, fond Episcopia Buzău, XXVI/25.
A ocupat jiltul eparhiot din vara lui 1648 şi până la 21 martie 1668 când se muta în cel de
Râmnic; cf. Gabriel Cocora, Şirul episcbpilor Buzăului, în „Spiritualitate şi Istorie la
Întorsura Carpaţilor'', voi. II, Buzău, 1983, pp. 38-39.
Vezi şi Gh. Cronţ, Instituţii medievale româneşti. Înfrăţirea pe moşie. Jurătorii, Bucureşti,
1969.
I. Ionaşcu, Ştiri nouă.... p. 6.
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acum, de Negoiţă Meiutescu paharnicul, fiul lui Stanciu
paharnicul din Buciumeni. Urma, la 3 ianuarie 1653, întărirea lui Matei
Basarab voevod, dar peste o săptămână Negoiţă pierdea procesul cu Episcopia
urmând ca el să deţină „numai vie, grădină, fără dajde, cum au ţinut şi părinţii
lui, iar cu moşia de la câmp să nu aibă treabă, căci este dreaptă cumpărătură a
fostului episcop Ilarion" 35 • Peste patru ani, în 1656, după un proces greu, lui
36
Stan paharnic Vârjoghie şi cetei sale i se întărea moşia de la Verneşti .
Importanţa cărţii de judecată apare şi pe vremea lui Antonie Vodă din Popeşti
care, pentru viile ceauşului Badea, cerea hotarnicilor „cu ale lor suflete mai pre
derept, aşa să le facă scrisoare la mâna lor" 37 . Ştiri despre morile de aici apar
atunci când una dintre ele era vândută de Paraschiva, fratele Jipei Rătescu
vornicul la 6 februarie 1657 38 . Prima atestare legată de unele proprietăţi, în
principal vii, ale mănăstirii Sf. Ioan din Focşani aflate aici datează din 5 martie
1670. Vor mai fi alte opt documente pentru sec. al XVII-iea şi alte 12 pentru
sec. al XVIII-iea, ultimul fiind din 18 noiembrie 172039 .
O hotărnicie de aici, din 6 mai 1676, era menţionată de Iorga în perioada
interbelică urmează ca noi cercetări să o depisteze pentm a avea o altă imagine
asupra evoluţiei proprietăţii funciare în zonă în cel din urmă sfert al secolului al
XVII-iea. Două pogoane de vie din dealul Verneştilor erau vândute unui
Şerban, la 23 mai 1717, de către Vâlcu şi fratele său Radu odată cu Jocul de
casă. În şirul de tranzacţii din zonă se poate înscrie şi aceea din 16 mai 1729.
Împreună cu episcopul Ştefan, cu Stoica Mănicescu şi alţi moşneni va fi martor
şi Ştefu atunci când Nicolae ceauş cu soţia sa vindeau căpitanului Stoian
Mănicescu patru pogoane de vie paragină din Vemeşti şi un loc de casă.
Proprietăţile vândute acum erau ale Catrinei, soţia căpitanului Stoian
Mănicescu, primite de la Maria, o mătuşă căsătorită cu Mihai Vernescu.
Aceaste pogoane de vie fuseseră vândute, fără nici un drept, de către Mihai
Pătârlăgeanu, fratele Mariei şi cumnatul căpitanului Stoian40 •
La 4 aprilie 1787 monahia Ilinca, fiica preotului Haralambie vindea lui
Radu patru pogoane de vie în dealul Verneştilor cu trei taleri şi 30 de bani
pogonul. Semnau ca martori un Neagoe Costescu cu fiul său Marcu, un
Cârstian şi alţii 41 •
35
36

37
38

39
40
41

CDTR, VII, p. 296.
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare ANIC), fond Episcopia Buzău,
XXVl/115.
Ibidem, XXVl/32.
I. Ionaşcu, Un fost metoh al Pantelimonului. Schitul Grăjdana (Buzău), în „Muguri", XIII,
1936, nr. 4-5, p. 45, nr. 24.
ANIC, fond Mănăstirea Sf. Ioan, Mss. 464, f. 199v. - 200.
I. Ionaşcu, op. cit., pp. 46-50.
Arh. Nat. Buzău, colecţia Documente, V/23.
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amintite erau printre puţinele ce s-au mai păstrat pentru
secolul al XVIII-iea. La acestea se poate adăuga extrasul din catagrafia moşiei
Verneşti din 1794 pentru partea lui Lefter Cârlova42 • Procesul moşnenilor
mazili, din 4 iulie 1794, ajungea şi el în colecţiile academice în împrejurări
necunoscute. O jalbă a moşnenilor către domnitor din iunie 1802 ne aduce
procesul ce va începe între ei şi Episcopie 43 . În 28 mai 1803 sosea porunca lui
Alexandru Ipsilanti către ispravnici privind şi procesul clucemlui de arie
Costea cu moşnenii 44 , iar la 9 noiembrie, acelaşi an, altă poruncă spre vei
vornicul Barbu Văcărescu de a se cerceta pricina cu moşnenii 45 . O altă jalbă a
moşnenilor pleca către Bucureşti în 180546 .
Trebuie amintit că intervenea un eveniment important pentru zonă - ca
rezultat al războaielor ruso-turce, - aducerea târgului Drăgaica la Valea
Teancului, apoi Gura Nişcov cel puţin pentru un deceniu începând de pe la
1808. Negustorii vor profita de o ofertă mai generoasă a moşnenilor şi se vor
muta pe hotarul acestora spre marea nemulţumire a obştei boiereşti a
Cârloveştilor.

În 1812, sub Caragea Vodă, se vor face demersuri pentru revenirea pe
vechiul amplasament, totuşi cu vad, de la Buzău „Acum după ce ni s-a vestit
bucuria păcei şi a Măriei tale milostivă stăpânire ( ... ) am năvălit şi ne-am
adunat la căminurile noastre, silindu-ne de ne-am făcut deocamdată, care
bordeie, care colibe, cum am putut până în primăvară ca să se facă oraşul iarăşi
la starea lui". Într-adevăr rapid, dar şi interesat, domnitorul dădea aprobarea la
19 decembrie 1812, dar va interveni ciuma care îi va purta numele şi altă pauză
de câţiva ani în revenirea pe vechiul amplasament. Slugerul Neculai Greceanu
şi medelnicerul Ianache la 1 iunie 1813 solicitau aprobarea domniei pentru
desfăşurarea târgurilor de la Nişcov în ziua de duminică, de la Săpoca pentru
joi şi Buzău pentru duminică47 .
Jalbele moşnenilor Verneşti, dar şi cele ale moşnenilor Cârloveşti în
vechea problemă a târgului Drăgaica 48 începeau să afluiască din nou spre

42

43
44

45

46
47

48

BAR, doc. Ist., CCCLXXVI/195.
/bidem,CXLVII/185.
Ibidem, CXL VII/ 187; CXL VII/188.
ANIC, fond Episcopia Buzău, pach. X/119.
BAR, CXL VII/ 194.
C. C. Giurescu, Contribuţiuni la studiul originilor şi dezvoltării burgheziei române până
la 1848, Bucureşti, 1972, pp. 79-81.
Oarecum destul de târziu au început şi la noi să fie puse în aplicare reglementări moderne
referitoare la târgurile şi oboarele din ţară. După Regulamentul referitor la organizarea
comerţului ambulant, din 17 martie 1884, intervenea legea din 1904 urmată de aceea din
6 aprilie 1928, absolut necesară în urma actului de la I Decembrie 1918. Prin legea din
1929 târgurile erau trecute sub autoritatea Camerelor de Comerţ şi Industrie, iar numărul
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ocârmuirea locală începând cu 1831 după trecerea holerei care făcuse ravagii în
majoritatea judeţelor răsăritene ale Munteniei. Insistenţele şi diligenţele pentru
mutarea târgului de la Valea Teancului de pe moşia Verneştenilor pe aceea a
Cârloveştilor49 se înmulţeau interesele economice aflate în joc fiind mari.
La 1832 moşnenii din Verneşti se alăturau, într-un proces, căpitanului
Stanciu Gogălniceanu~m. El se va judeca, împreună cu moşnenii, cu logofătul
Mihai Gogălniceanu nimeni altul decât fratele său. Motivul judecăţii îl
constituia o prăvălie din Verneşti 51 •
În aceeaşi perioadă moşnenii începeau un proces dificil cu Dumitrache
Marghiloman şi Elenca, soţia slugerului N. Greceanu ei cerând întărirea
anaforalei din anul 1827, dată de marii boieri ai Divanului, pentru stăpânirea
moşiilor Vetreasca şi Negreasca, ca moşii deosebite de trupul moşiei Verneşti,
dar şi 252 de stânjeni din moşia Verneşti „după zapisul de învoială ce au făcut
cu un Costea clucer şi părtaşii lui în 180 I". Amintita învoială, din
25 septembrie, fusese precedată de o alta din 19 septembrie făcută între
moşneni. Marele vornic Barbu Văcărescu solicitase, la 9 noiembrie 1803,
cercetarea neînţelegerilor lui Costea postelnicul cu moşnenii ajungându-se, în
23 noiembrie, la o ca11e de judecată dregătorească. Acum, la 1832, Înalta
instanţă bucureşteană va cere judecătoriei de la Buzău, care trebuia să ia în
considerare amintitul zapis, întărit şi de domnul Grigore Ghica la 1825, să dea
din cei 539 de stânjeni ai moşiei Verneşti 252 de stânjeni moştenitorilor
urmând ca restul să revină slugeresei Elenca N. Greceanu şi lui D.
Marghiloman. Se părea că moşnenilor nu le mai rămânea, conform obiceiurilor
trecute, decât să aştepte o nouă domnie pentru a face apel împotriva sentinţei
Înaltului Divan din 20 septembrie 1833 52 .
Procesul avea şi alte conotaţii care ţineau mai mult de un economic
superior decât a unei simple posedări de pământ. Şi tot pentru un economic
atrăgător şi productiv se vedeau daţi în judecată moşnenii împreună cu Elena
Leaşchina 53 de către negustorii Buzăului pentru târgul Văii Teancului 54 • În 21

~

9

50
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5
J

acestora va creşte exploziv de unde măsurile de raţionalizare spre nemulţumirea unor
structuri administrative locale care obţineau venituri serioase din laxe.
Arh. Naţ. Buzău, fond Prefectura jud. Buzău, dosar I 04/1831-1837, passim.
Acesta figura, în lista boierilor judeţului, întocmită de ocârmuitorul Constantin Pâcleanu,
la 22 ianuarie 1831, în poziţia 20; Ibidem, dosar 89/ 1831, f. 7.
Idem, fond Judecătoria Buzău, dosar 22/1832, f. I.
ANIC, fond Înaltul Divan., dosar 14573/1832, f. 1-4.
Relativ la personaj o însemnare a unui membru de la Înaltul Divan arăta că „Moşul vătaful
Tudoru au făcut patru feciori, însă pă: Nicolae Săscanu, sterp şi mort, şătrăreasa Ioana
Drăgulinesca ... logofeteasa Uţa Giavăregioasa şi încă un copil din care se trăgea Elenca
Leaşchina"; cf. ANIC, fond Înaltul Divan, dosar 7411834, f. 100. Un arbore genealogic
aducea ca urmaşi ai lui Tudor Săseanu şi ai Ancuţei Vernescu cinci fiice - Uţa Giavrete,
Ioana Drăgulineasca serdăreasa, Smaranda clucereasa, Anghelina şi Maria - şi trei băieţi https://biblioteca-digitala.ro
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noiembrie 1833 moşnenii se judecau cu Hristodor Filitis şi cu ceilalţi moşneni
Săseni pentru o cotropire de moşie proces reţinut, rezumativ, mai mult în
condicile judecătoriei buzoiene. Peste trei zile ca hotarnic era solicitat
medelnicerul Costache Greceanu şi, cu ocazia lucrărilor acesteia, se va veni şi
cu o hotărnicie a 12 boieri din 3 iulie 1699. Verneştenii vor insista revenind în
3 decembrie cu o nouă jalbă 55 . Era de fapt debutul unui şir de intervenţii făcute
de moşneni în vederea limpezirii situaţiei 56 • Referitor la procesul mai vechi cu
slugerul Greceanu la 1833 într-o adresă a Înaltului Divan către judecătoria
locală se scria că „moşnenii Verneşti dintr-acest judeţ prin anaforaua
dumnealor veliţilor boieri ot leat 1827 mai 29 ce s-au făcut asupra pricinii de
judecată ce au avut atunci cu slugerul Greceanu ce au murit şi-au dobândit
dreptatea jeluitorii a stăpâni atât stânjeni 252 din hotarul Verneşti cât şi moşiile
lor Vetreasca şi Negreasca" 57 .
În 31 august 1834 Al. Cornescu, şeful Departamentului pricinilor din
Lăuntru, se adresa ocârmuirii buzoiene, în urma raportului nr. 3833, înaintat de
aceasta, relativ la scandalul mutării târgului de la Valea Teancului „şi spre
răspuns să scrie că târgul urmează a să face pe proprietatea aceluia care are
acest drept după hrisoavele întemeiate şi după chipul cu care s-au urmat şi până
acum, iar neguţătorii care nu se mulţumesc sunt slobozi a nu merge la acest
târg" 58 . Imediat intervenea jalba Elencăi Greceanu, către amintitul
Departament, în care arăta că „numiţii neguţători nici după aceasta nu s-au
supus, ci au clădit nişte colibe pe partea moşnenească unde duminica trecută au
şi fost târgul pricinuindu-mi o simţitoare pagubă, pentru care plecată mă rog
cinstitei Mari Dvornicii să binevoiască a slobozi de iznoavă poruncă către
ocârmuirea locului ca să dărâme acele colibe ce le-au făcut neguţătorii" 59 . Ceea
ce nu reieşea, din demersul petentei, era faptul că negustorii preferaseră
aşezarea pe partea moşnenilor Verneşteni datorită condiţiilor acceptabile pe
care aceştia le puseseră. Prin adresa nr. 2836 din 5 septembrie Judecătoria
Buzău încunoştinţa ocârmuirea locală de hotărârea „ce s-au dat asupra
prigonirii de judecată ce au curs cu judecăţile urmate între moşnenii Cârloveşti
- în fapt cei doi, Elenca Greceanu şi D. Marghiloman - şi Verneşti în pricina
târgului Văii Teancului scoţându-să copie după hotărârea ce au dat şi această
judecătorie asupra pricinii să trimite cinstitei ocârmuiri spre ştiinţă a să face

5

~
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Bănică, Nicolae şi Şerban ; cf. Gion D. Ionescu, Un vătaf de plai, în GB, XXXVIII, 1979,
nr. 1-2, p. 138.
Arh. Naţ. Buzău, fond Judecătoria Buzău, dosar 485/1832, f. 1.
Ibidem, dosar 317/1833, f. 1-5.
Ibidem, dosar 317/1833, f. 1- 6.
Ibidem, dosar 237 /1833, f. I.
Arh. Naţ. Buzău, fond Prefectura jud. Buzău, dosar 99/1832-1834, f. 114.
lbider11;, dosar I 04/1831-1834, f. 156.
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cuvenita punere la cale potrivit cu arătarea ce se face prin mai sus arătata
otnoşenie" 60 . Trecând peste limbajul juridic al epocii chestiunea se reducea la
refuzul moşnenilor din Verneşti de a lua la cunoştinţă, în mod oficial, de
hotărârea instanţei prin care ei pierdeau în favoarea celor două feţe boiereşti
amintite. Revenind la sentinţa din septembrie 1833, dată la Bucureşti, se
ajungea ca la 24 ianuarie 1839 instanţa să-şi reevalueze poziţia admiţând că
hotărnicia din 180 l, a logofătului Belu, trebuia desfiinţată „deoarece cuprinde
şi trupurile deosebite, Vetreasca şi Negreasca ale moşnenilor Verneşti, pentru
care nu avea ordin, precum şi sfoara de moşie Sârbeasca a lui Ioan Vernescu
biv treti logofăt".
Aproape sigur noua situaţie, câştigată de moşneni, s-a datorat firii aprige
a serdarului Ioan Vernescu fost ocârmuitor de Teleorman şi viitor preşedinte al
Judecătoriei de la Buzău poziţie din care se va vedea implicat, aşa cum
aminteam, într-unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri ale epocii
Regulamentare 61 • În aparenţă anodin procesul moşnenilor Cârloveşti cu
logofătul Ioniţă Murgescu, pentru întinderea unor garduri, din 7 martie 1835
exemplifica reacţiile destul de rapide în faţa unor încălcări minime de
proprietăţi. În continuare moşnenii Cârloveşti se vor judeca, în 1836, cu cei
Verneşti pentru tăierea unei păduri, dar şi pentru trecerea peste un hotar
încheierea conflictului făcându-se abia la 21 martie 1840. Întrucât Tănase
Şainoiu, prin oamenii săi, le închidea mereu vitele toţi moşnenii din Verneşti se
vor adresa preotului Răducan care va începe procesul cu Şainoiu la 7 aprilie
1835 lucrările apropriindu-se de final în 3 noiembrie 1840. Un document care
va mira chiar pe unii dintre membrii breslei intervenea în primii ani ai epocii
Regulamentare. Astfel, o jalbă a moşnenilor de la 1835 avea ca obiect
nemulţumirile ce le aveau aceştia faţă de clăcaşii lor „Plecaţi prin-traceasta
facem cunoscut cinstitei ocârmuiri pentru cei mai jos însemnaţi locuitori din
satul Verneşti şi de la despărţirea moşiei noastre Verneşti ce s-au dat osebit
prin semne de către moşnenii Verneşti au căzut încă partea noastră acelor
clăcaşi anume
60
61

Ibidem, f. 36.
Ioan Vernescu va li, alături de Ecaterina Vernescu (Sărăţcanu), protagonistul primului caz
de evghenie din istoria boierimii muntene. In catastihul cu boierii şi feciorii de boieri din
judeţul Buzău, înaintat la 16 noiembrie 1831, de către secretarul ocârmuirii buzoiene, D.
Musceleanu, el ocupa locul 12, dar printre cei 37 de boieri, ca avere, se situa pe poziţia a
şasea, iar în al său curs11.1·
/10noru111 va interveni şi rangul de serdar; cf. Analele
Parlamentare ale României, tom. II, Bucureşti, 1892, p. 140. Cu 12 ani mai devreme la
Iaşi se desfăşurase, înaintea întemniţării, bătaia în public şi ceremonialul de dczboierire
prin îmbrăcare în haine tărăneşti a bunicii şi tatălui scriitorului Al. Vlahuţă pentru
asasinarea căminarului N. Vlahuţi; vezi Al. Gaiţă, Trista şi adevărata poveste a boierului
de la Dragosloveni, în „Opinia" (Buzău), X, nr. 2778, din 12 iunie 2000.
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Întâiu Stan Onoiu
Al 2-lea Marin Onoiu
Al 3-lea Ilie Onoiu
Al 4-lea Gheorghe sin Petrea
Al 5-lea Miriţă ( ... )"
Sus amintiţii clăcaşi „cu nici un chip" nu voiau să le plătească „orânduita
clacă după organicescul regulament" spuneau moşeneni cerând o poruncă a
ocârmuirii către clăcaşii locului spre a se conforma62 . Aceleaşi probleme le
aveau şi moşnenii de pe Bîsca Chiojdului cu clăcaşii de pe pământurile lor. La
16 octombrie 1836 se ajungea la o învoială de stăpânire cu moşnenii Cârloveşti
de la Verneşti. Peste un an, la 17 octombrie, se emitea o împuternicire pentru
alegerea hotarelor moşiei Verneşti către hotarul cu moşnenii Cârlomăneşti.
Dumitrache Băescu împreună cu moşnenii Vetreşti solicitau la 12 februarie
1837 să se judece cu Mihul Tobă pentru călcare de moşie „noi fiind moşneni
din descălicătoare în trupul moşiei Vetruca şi Negreasca a Verneştilor ce merge
din apa Buzăului şi prin dealul cu viile cu pădure". Filatei economul Episcopiei
intra în conflict cu boierii Cârloveşti adresându-se judecătoriei referitor la o
suprafaţă de 107 stânjeni din hotarul Verneştilor „ce însuşi dumnealor au
cunoscut că are Sf. Episcopie după sineturile ei, din leat 1836". Conflictul cu
ceata boierească de la Verneşti va continua spre 1843 mai ales că aceasta nu se
prezentase la efectuarea hotărniciei moşiei dinspre Săseni 63 .
O altă ceată, aceea a Ivăsceştilor, se va judeca la 1837 cu treti logofătul
Atanase Şainoiu pentru moşia Şerbeasca din trupul Şeineasca ultimul,
codevălmaş cu moşnenii, primind citaţia la 19 februarie.
La 26 martie
moşnenii se vor adresa din nou judecătoriei buzoiene „cu a treia jalbă" în care
vor cere ca pârâtul să fie adus la judecată „a ne înfăţişa şi cu sine-şi putere neau făcut şi toată partea noastră zapis puindu-se felurile de probleme deşarte
înainte unde nu ne îngăduieşte a ne hrăni ca pe dreaptă moşie a noastră ci
numai spre în parte-şi folos în toate veniturile şi cinstitei judecătorii nici într-un
chip nu l-au adus la înfăţişare" 64 . În urma presiunilor moşnenilor Judecătoria
Buzău, la l mai 1837, se adresa treti logofătului somându-l să se prezinte la 3
iunie mai ales că moşnenii se adresaseră şi Marii Logofeţii a Dreptăţii. În 18
decembrie A. Şainoiu va pierde dar, peste o săptămână, va refuza să-l
primească pe vătaf pentru a-i înmâna sentinţa ceea ce nu putea anunţa decât
apelul spre Bucureşti. În timpul dezbaterilor rezultase şi calitatea de
codevălmaş a serdarului Ioan Vernescu cu un moş, a moşnenilor la fel şi a treti
logofătului tot cu un moş.
62
6
6
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Arh. Naţ. Buzău, fond Pretura plasei Sărata, dosar 3/1835, f. 126.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 400/1839, f. 2-6.
Ibidem, dosar 43/1837, f. 5.
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Conflictul treti logofătului cu locuitorii va degenera astfel că în mai 1839
nu mai puţin de 31 dintre aceştia se adresau domniei reclamând abuzurile şi
bătăile suferite din partea acestuia. În preambulul documentului cei din
Verneşti subliniau sosirea lui Şainoiu aici pe „neşte rămasuri" ale fratelui său
Iancu, dar şi că situaţia se repeta peste timp deoarece „au pătimit moşii noştri
cu un moş al pomenitului de netrebnice urmări, până ce au intrat în auzul Înalte
Stăpâniri de atunci, pe care l-au pus în pedeapsa Znagovului în grătaru pe apă
până ce i-au pierit vederile şi aşa s-au odihnit norodul. Asemenea vedem
izvoditu şi pe acesta, că munceşte norodul jidoveşte, pe cei mai mulţi cu bătăi
de moarte în mai toate zilele, pe alţii cu jafuri şi necinste, oameni cu haractiruri
şi cu cinuri, fără să se sfiască de bunele întocmiri ce sânt aşezate pentru toţi de
obşte". Nu uitau petenţii să sublinieze şi inerţia, dar şi indiferenta autorităţilor
judeţene faţă de situaţia din satul lor creându-se tensiuni maxime 65 .
Elenca Preditici, probabil soţia inginerului hotarnic, solicita, la 1839, să
se judece cu 18 moşneni de la Verneşti pentru o datorie de bani a acestora faţă
de ea66 . O altă reprezentantă a sexului slab, clucereasa Luxandra Erculeasa, se
afla în dispută cu moşnenii pentru 12 stânjeni de moşie 67 • Era urmată de Vasile
Antonescu din Verneşti care cerea să se judece cu moşnenii şi cu boierii
Cârloveşti pentru o sumă de bani 68 . Filotei iconomul Episcopiei 69 deschidea
acţiune împotriva moşnenilor Cârloveşti pentru 175 de stânjeni din hotarul
Verneştilor, dar şi împotriva moşnenilor Săseni 70 . Ianache şi Ioniţă Murgescu,
Iancu Antonescu, Şainoiu, Iancu şi Mihalaşcu Vernescu, Costea Gogălniceanu,
C. Balaban, Popa Răducan sunt numai câţiva dintre cei peste 50 de moşneni pe
care, din nou, îi chema în judecată, la 16 noiembrie 1840, Elenca Prededici
considerându-se afectată în drepturile ce le avea 71 . După ce fraţii Nicolae şi
Petrache Vernescu se judecaseră cu casierul moşnenilor la 1840 era rândul lui
65

66
67

68

69

70
71

Iorga, într-o notă, referindu-se la episodul înaintaşului lui Şainoiu la Snagov îl ducea pe
vremea lui Ţepeş, dar memoria colectivă nu putea oprea pe aproape patru secole cu un
asemenea episod. Mai degrabă era vorba de Snagovul „mai nou" care primeşte un dregător
minor a cărui pedeapsă consta în „. alfabetizarea forţată; cf. N. Iorga, Moşnenii de pe
Vărbilău şi de pe Valea Buzăului, în AARMSI, s. III, tom XII, 1932, pp. 211-212.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 45511839, f. 2.
Ibidem, dosar 339/1839, f. 2-3.
Ibidem, dosar 3/1839, f. 2.
Filatei Pârşoi, viitorul ierarh al episcopiei buzoiene ( 14.09.1850-19.06.1859) a fost o
figură extrem de controversată cu evoluţii politice surprinzătoare. Arghirofilia excesivă îi
va aduce sfârşitul din 16 august 1860, de la mănăstirea Ciolanu, după atacul cerebral
suferit în primăvara - vara lui 1859 ca urmare a refuzului categoric de restituire, a unei
sume uriaşe, de către cei pe care îi dăduse pe mâna ruşilor înspre sfârşitul revoluţiei de la
1848; cf. Gabriel Cocora, op. cit., pp. 46-47.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 41011839, f. 2.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău. Condici, dosar 1/1840, f. 137.
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Postelnicul care cerea şi el la 13 decembrie 1841 să se judece cu acesta
pentru nişte cheltuieli 72 • Şi Ştefan, fiul lui Tănase Liescu de la Călugăreni, se
judeca la 1843 cu moşnenii pentru o bucată de pământ în hotarul Văii
Teancului 73 . Elemente active şi deosebite moşnenii Verneşteni nu pregetau să
pornească procese pentru cea mai mică atingere a proprietăţilor lor.
Reprezentativ ar fi cazul postelnicesei Rada care, fără să mai aştepte
74
pronunţarea de la Divanul Civil, se adresase, deja, Înaltului Divan hotărâtă
să-şi apere o cauză. La 1841 ea se mai judecase şi cu Nicolae Costescu,
arendaşul moşiei de la Largu, pentru o arendă. Totuşi, Rada postelniceasa de la
Verneşti nu va fi prezentă la pronunţarea sentinţei Înaltului Divan din 13 iunie
1845, sentinţă dată într-un proces încurcat cu Ghiţă Bozoianu pentru averea
lăsată de tatăl pârâtului sub epitropia lui Vlad Lărgeanu, cel de al doilea soţ al
76
Radei 75 • Şi Athanasie Lascăr se judeca cu moşnenii la 26 noiembrie 1843 .
Ajunşi la mari nevoi şi la sărăcie, în urma procesele ce le avuseseră cu
moşnenii Cârloveşti, moşnenii din Verneşti ajungeau, în 9 februarie 1844, la
înţelegere cu Ioan Prededici, moşnean de al lor, prin care acesta prelua
cheltuielile de judecată. In dispută se aflau cei 252 de stânjeni în hotarul
Verneşti şi pentru partea de moşie din hotarul Vetresc şi Negresc. Ceea ce ar fi
rezultat în urma câştigării procesului urma să se împartă egal cu Ioan Prededici.
Preotul Teodosie cu fraţii săi de moşie reclama Buzăului pe Colae Mătăsaru
din Lipia „ce ţine în căsătorie de al doilea pă Stanca fata lui Răducan din satul
Negoşina" pentru călcarea ce o făcea acesta la viile lor dinspre Obrăzeşti până
în drumul Sărăţii 77 • Preotul Teodor din Verneşti se afla în incinta judecătoriei
buzoiene la 27 august 1846 când începea procesul său cu fraţii lui, fiii preotului
Grigore de la Lipia „că el având câteva pogoane vie în poporul Bănceşti cu
stânjenii lor s-au pomenit cu pârâţii că nu-l îngăduiesc la stăpânirea
stânjenilor" 78 • Departe de cauza comună importante, pentru cei din urmă, se
vor dovedi a fi documentele aduse ca probe în faţa instanţei. Astfel, se venea cu
un zapis din 1771-1772 al Ioanei care, împreună cu Dobra fata Cernicăi din
79
Cacaleţi , vindea către cumnatul Radu, partea lor „din capul ţelinii de vale în
Dealul Bănceştilor". Urma zapisul lui C. Glodeanu din 18 august 1786 prin
72
73

74
75
76

77

78
79

Ibidem, dosar I /1841, f. 130.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 638/1843, f. 2-3.
ANIC, fond Înaltul Divan, dosar 152/1831, f. 1-2.
Idem, Mss. 966, f. 78-79.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău. Condici, dosar 1/1841, f. 220; Vezi şi „Carnet
literar" (Buzău), II, nr. 13, septembrie 1999.
Ibidem, dosar 7 /1844, f. 29.
Ibidem, dosar 1811846, f. 69v.
Mai înainte localitatea purtase numele de Lăcustele tradus, automat şi intenţionat, în
slavonă de grămăticii Cancelariei domneşti.
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care vindea, în aceeaşi locaţie, 3 Y2 stânjeni postelnicului Constantin. În finalul
dezbaterilor preotul va fi acela care va avea dreptatea de partea sa. Moşnenii
pentru pădurea lor vor începe la 1848 un proces cu serdarul Tănăsescu
neadmiţând nici cea mai mică intruziune într-o proprietate considerată şi atunci
ca şi acum de primă mână. În pricina ce o aveau cu Elenca Leaşchina 80 şi cu
serdarul Atanasie Şainoiu - doi redutabili procesamani - moşnenii din Verneşti
cereau judecătoriei să ia în considerare problema hotărniciei moşiei lor81 •
Pentrn un contract se va judeca Mihai Gogălniceanu cu Tănase şi Dumitru, dar
şi cu alţi moşneni Piroşcă de la Verneşti în 1852, iar după moartea sa
moştenitorii vor continua confruntarea până spre 1854. După tocmeala clasică
Mihai Marcovici vindea logofătului Andrei J ipescu, în 13 martie 1853, patru
stânjeni de zestre, cu 300 de lei, în hotarul moşului moşnenilor Verneşti „de la
82
răposata soacră-mea Frangulea Cernescu ce-i zice şi Cireşoiu" • Cu un Istrate
Băcanu, pentru o cârciumă, se judecau Verneştenii la 1858 83 , iar stareţul de la
Poiana Mărului cerea, în aceeaşi perioadă, ca să-i fie desemnat ca inginer
hotarnic Toma Pâcleanu în vederea alegerii moşiei vecine cu moşnenii
Verneşteni.

Solicitarea efectuării unei hotărnicii se va face şi în procesul ce îl
deschisese, la 1857, Nicolae Pleşcoianu, proces în care se va vedea implicată şi
Elisaveta ceauşoaica cu moşnenii Vârlăneşti 84 . Maria, soţia răposatului C.
Stoica la 9 aprilie 1858 vindea un stânjen şi şase palme, din trupul moşiei
devălmaşe, cumnatului ei preotul Ioan într-o evidentă înţelegere de familie şi
intrare în sânul obştii 85 .
Pentru nişte locuri înfundate N. N. Greceanu se va judeca, în 1859, cu
parucicul Evdochinov, dar şi cu moşnenii oarecum surprinşi de acţiunea
înaintată judecătoriei buzoiene 86 .
Dacă la 1855 mai erau 34 de moşneni proprietari, la 1899 numărul de
moşneni răzeşi scăzuse la 29, iar cei nouă de la Clinciu mai stăpâneau 203 ha.
Fenomenul de reducere a numărului de moşneni se accentuase şi în apropiere,
la Clinciu, unde mai stăpâneau 43 ha. moşnenii Lipieni, dar moşiile de Ia
Jitianu sau Măleanca, se aflau deja în posesia unor proprietari mai vechi sau
mai noi 87 . Între ei pot fi amintiţii Verneştii, Craifelenii, iar la moşia Gorgănele
era prezent un Bosie. În subliniata hotărâre de apărare a proprietăţii moşneneşti
80
81
82

83
8
8

~
~

86
87

Urmaşă a vătafului de plai Tudor Săseanu; cf. Gion D. Ionescu, op. cit., p. 143.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 202/1848, f. 1-5.
Ibidem, Condici, dosar 1711853, f. 6.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 306/1858, f. I.
Ibidem, dosar 63011857, f. 1-4.
Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău. Condici, dosar 4/1859, f. 36.
Idem, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 808/1859, f. I.
Spre 1912 suprafaţa moşnenească trecea cu puţin de 200 ha.
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cu răzeşii Vrancei cu al lor proces de 11 ani, finalizat în
decembrie 1814, după intense judecăţi 88 . Disputa vrâncenilor cu Iordache
Roset Roznoveanu, care primise de la vodă Alexandru Ipsilanti (1794-180 l)
Vrancea deoarece „au rămas din vechile vremi dreaptă moşie domnească
nedată danie nimănui", a fost aprigă. Marea Obşte de la Vidra, întrunită la IO
august 1813, va alege vechilii şi îi va împuternici totodată adunând şi suma de
89
IO.OOO de lei necesari în derularea procesului • Ca o paranteză trebuie amintit
că fenomenul nu le era specific numai lor. M. Baltici (1804-1879) va sublinia
eforturile obştilor croate de o obţine norme sfoeciale pentru ele, norme care să
fie incluse în Codul civil promulgat la 1852 Istrate Băcanu solicita în 1858
91
să se judece cu moşnenii pentru un drept de cârciumă • Problema ţinea de o
încercare de a se impune în economicul aşezării cârciuma fiind un mijloc
important nu numai în această epocă. Stareţul schitului Poiana Mărului cerea în
1858 ca hotărnicia unei moşii de la Verneşti să-i fie făcută de către Toma
Pâcleanu 92. În continuarea proceselor zonei este de amintit şi cel al lui Ştefan
Ghiţă Vernescu care se va judeca, în 1874, cu Vasilache Gherghescu gentru o
cârciumă din Verneşti, local ce crea prejudicii moşnenilor de aici 3 . Şeful
portăreilor de la Buzău înmâna în faţa primarului şi a doi consilieri citaţia
referitoare la procesul generat de hotărnicia unei mici moşii ce îi privea pe
moşnenii Pestreşti, Piroşcari şi Mărculeşti din cătunul Zoreşti. Primea citaţia
Tănase Piroşcă care era „cel mai de frunte dintre moşneni", iar termenul era
fixat pentru 27 august. Vor rezulta ani de zile de somări, şedinţe, încheieri de
procese verbale moşnenii opunându-se „confirmării părţii de moşie ce are
94
Dumitru Ion în poporul Băncescu" . În urma suspendării dosarului la 26 mai
1878 se părea că lucrurile intraseră pe un făgaş normal, dar la 24 mai 1880
intervenea cererea de redeschidere a acestuia. Semnau documentul Radu
Marcu, Preda, Ilie şi Tache Pestria din Valea Teancului, Nae Borcan şi Ghiţă
Pestria din Lipia. În cererea adresată preşedintelui instanţei se arăta că ei în
calitate de „moşneni Bănceşti şi Mărculeşti din comuna Valea Teancului şi

°.
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91
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C. Constantinescu-Mirceşti, Ion Dragomirescu, Marele proces al Vrancei, în ,,SAi", VII,
1965, pp. 163-165.
Adrian Gahor, Contribuţii la istoricul satului şi al bisericii din Parohia Voloşcani, în voi.
Episcopul Epifanie - 70 de ani, Buzău, 2002, pp. 436-437.
Vezi Dragutin Pavlicevici, Studiul lui Mojsije Baltici despre obştile săteşti fan1iliale din
Croaţia, în „Arhivski vjcsnik", 33, 1990, fasc. 34, pp. 9-30.
Arh. Nat. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 306/ 1858, f. I.
Ibidem, dosar 49811858, f. I.
Ibidem, dosar 7311874, f. 1-3.
O legătură a denumirii ar putea fi legată şi de căpitanul Dragomir Băncescu care espia în
20 mai 1712, iar soţia sa Stana în 20 septembrie 1744. Fiul său Iordache Băncescu
căpitanul era îngropat la 1723 în biserica Radu Vodă din Bucureşti; cf. C. Săndulescu Verna, Biserica Radu - Vodă din Bucureşti, Bucureşti, 1930, p. 18, n. 12.
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Lipia" doreau „să se dea curs petiţiei făcute de noi la hotărnicia depusă în
onorat Trib. de dl. Dumitru Ioan din oraşul Buzău la stânjenii ce are
95
indiviziune cu noi" • Peste două zile se accepta cererea fixându-se data de 25
iunie pentru citarea părţilor. Nici la 1880 nu se ajunsese la o soluţie, în 24 mai
Radu Marcu, Preda, Nae şi Ilie Pestria din Valea Teancului împreună cu Nae
Borsanu cu Ghiţă Pestria din Lipia contestau hotărnicia inginerului Lambru de
la 1874 menţionând şi suspendarea dosarului ce intervenise la 26 mai 1878 96 •
Deşi la 1905 N. Iorga îi menţiona pe moşnenii de la Verneşti ca având
strămoşi nobili - boierii de Buzău -, dar portretul satului făcut de istoric nu era
măgulitor ,,Întipărirea generală e o veche bună stare, care nu înaintează decât la
foarte puţini, şi neprietenia unuia faţă de celălalt, nevoia hursuză şi pismăreaţă
de a nu vedea pe vecini, de-a nu semăna cu dânşii, marele păcat al micilor
proprietari de pământ din moşi strămoşi" 97 . După aproape jumătate de secol se
amintea că Brădeanca era cătunul ce îşi luase numele de la moşia de
împroprietărire de la 1892, Clinciu fiind mult mai vechi, Agudul era vechiul
Lisceşti (Leşculeşti) - de la Costea Liaşcu -, iar Verneştii îşi trăgeau numele de
98
la un Verna . Conştient sau nu, autorul de la 1941 punea sigiliul acvilei
cruciate sub titlu cu faţa spre soare, spre lumină deci spre adevăr şi nu spre
lună, spre întuneric şi minciună aşa, cum au făcut-o, în epoca evului de mijloc,
mărunţii funcţionari ai cancelariei domneşti atunci când vedeau că dreptatea
este înfrântă în Divan de domnitor sau de boierii veliţi. Spre final ar fi de
amintit că în 1921 se mai numărau 30 de moşneni din 497 locuitori, iar la Agud
existau 20 de moşneni între cei 219 locuitori. Agonic se ajungea şi aici la
dispariţia celor care sute de ani, chiar înainte de statalitate, se luptaseră cu
problemele generate de proprietatea asupra pământului pe care îl preţuiau mai
presus de orice.

95
%

97

98

Arh. Naţ. Buzău, fond Tribunal jud. Buzău, dosar 31/1875, passim.
Ibidem, dosar 31/1875, passim; Era vorba de Alexandru Lambru, Ioniţă Lambru zis şi
„Mărunţelu" decedase în urmă cu 15-16 ani; cf. Alexandru Gaiţă, Ingineri hotarnici la
Buzău. Mic dicţionar, lucrare în mss.
C. Săndulescu - Verna, Din trecutul Verneştilor. Note istorice, Buzău, 1941, p. 6.
N. Iorga, Sate şi mănăstiri din România, Bucureşti, 1905, p. 172.
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Resurne
Les gens de

Verneşti

et leurs temps vecus

Le village est atteste dans le XV siecle quand ii deviendra un important repere
economique a cause de ses vignobles, jusqu' au XIX siecle.
Les terres appartenait aussi a l'eveque qu'au communautes de paysans libres.
L'implication des petits boyards locaux dans la vie politique a eu comme
consequences la perle de leur terres dans la faveurs de leurs ennemis par le roi et,
voi la, des maintenant beaucoup de proces judiciaires. D'autre part, Ies paysans libres
ont ete impliques dans longues proces judiciaires parce que Ies memes boyards leur
confisquaient des terres pour elargir leur proprietes. Meme si ces communautes ont ete
tres importantes pour l'etat pendant l'histoire, elles seront detruits au fur et au mesure
du XIX siecle, surtout apres 1864.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

EVENIMENTELE DE LA 1859 ÎN JUDEŢUL BUZĂU

Vali PREDA-TUDOR

Actul unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859 este rodul
a românilor şi al unei situaţii internaţionale
favorabile lor.
Exprimată în secolul al XV-iea de către domnitorul moldovean Ştefan cel
Mare şi Sfânt, care spunea Occidentului că Moldova este „o altă Valahie",
adică o altă Ţară Românească, sau în anii 1600 - 1601 de către domnitorul
muntean Mihai Viteazul, prin unirea vremelnică a Munteniei, Transilvaniei şi
Moldovei într-un singur stat, conştiinţa naţională a fost cultivată prin credinţă
şi cultură de către Biserică, mai ales prin cărţile de cult în limba română tipărite
în Moldova, Ţara Românească şi în Transilvania şi răspândite în toate
provinciile româneşti.
Dacă unii cronicari moldoveni ca Grigorie Ureche afirmau originea latină
a moldovenilor, muntenilor şi ardelenilor, mitropoliţi ai Moldovei ca Sfinţii
Varlaam şi Dosoftei în secolul al XVII-iea tipăreau cărţi de cult şi de învăţătură
ortodoxă pentru „toată seminţia românească". Urmând pilda înaintaşilor lor şi
folosind împrejurări istorice favorabile lor, conducători politici şi ierarhi
păstori ai românilor din Moldova şi Ţara Românească au cultivat şi consfinţit,
la mijlocul secolului al XIX-iea, unitatea de cuget şi simţire, de limbă şi de
credinţă a Principatelor Române, exprimând în acelaşi timp dorinţa vie şi
necesitatea istorică a libertăţii şi unităţii naţionale atât pe plan politic, cât şi pe
plan cultural.
Astfel, după Războiul Crimeii ( 1853 - 1856), s-au creat condiţii
favorabile unirii Principatelor Române, deoarece Tratatul de pace încheiat la
Paris la 18/30 martie 1856 între cele şapte Puteri europene de atunci se ocupa şi
de Principatele Române, facilitând reorganizarea lor politico-socială. De fapt,
se dorea crearea unui stat tampon între imperii ca Turcia, Rusia şi Austria. Ca
urmare, s-a creat o comisie europeană la Bucureşti din reprezentanţi ai celor
şapte Puteri, cu scopul de a înţelege mai bine care sunt aspiraţiile politice şi
sociale ale celor două Principate Române. În acest sens, au fost organizate
Divanurile Ad-hoc, în care reprezentanţii sau delegaţii poporului să-şi exprime
voinţa lor politică şi socială.
maturizării conştiinţei naţionale

Analele

Buzăului, Buzău,

2009, p. 83 - 88.
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Atunci s-au format pretutindeni comitete unioniste care doreau ca în
Divanurile Ad-hoc să fie aleşi deputaţi favorabili unirii Moldovei cu Ţara
Românească. Întrucât Turcia (împreună cu Anglia şi Austria) era ostilă unirii
Principatelor Române, care aspirau la independenţă, a încercat să o împiedice
prin caimacamii săi în Moldova, Teodor Balş ( 1856 - 1857) şi Nicolae
1
Vogoride ( 1857 - 1857) •
Primele alegeri pentru Divanul Ad-hoc în Moldova au fost anulate de
Turcia, sub presiunea puterilor europene, datorită abuzurilor făcute de
autorităţile comandate de caimacamul Nicolae Vogoride pentru a împiedica
victoria unioniştilor.
Însă, după noile alegeri, în Divanul Ad-hoc al Moldovei, Biserica era
reprezentată de ierarhi ca membri de drept: mitropolitul Sofronie Miclescu, ca
preşedinte al Divanului Ad-hoc, arhiereul Nectarie Hurmuziu, locţiitor de
episcop la Roman şi arhiereul Ghenadie Şendrea, locţiitor de episcop la Huşi.
Pe lângă aceşti membri de drept, au fot aleşi alţi doi deputaţi din partea
mănăstirilor neînchinate (arhiereul Filaret Scriban de la Mănăstirea Socola şi
arhiereul Calinic Miclescu de la Mănăstirea Slatina), precum şi trei deputaţi din
partea clerului din oraşele reşedinţă de eparhii (arhimandritul Neofit Scriban la
Iaşi, arhimandritul Melchisedec Ştefănescu la Huşi şi preotul Dimitrie Mateaş
la Roman). Toţi aceştia erau în favoarea Unirii.
Lucrările Divanului Ad-hoc s-au deschis la 22 septembrie 1857 cu o
slujbă de Te Deum în biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi, şi au fost
prezidate de mitropolitul Sofronie Miclescu, care a vorbit despre unitatea de
neam şi de credinţă a românilor din Moldova şi Ţara Românească: „Moldoromânii de astăzi sunt toţi tot una - spunea el -, ei au o origine, un sânge, o
patrie, o istorie, o credinţă, un Dumnezeu. Să ne silim dară să fim aşa, ca să fim
vii şi ca să învieze întru noi iubita noastră Patrie". În şedinţele din 7 octombrie
şi din 20-21 decembrie 1857 s-au conturat cele mai importante orientări ale
unui program de reorganizare politico-socială în favoarea Unirii şi a
reorganizării Principatelor Române. Între acestea figura şi dorinţa de
autocefalie bisericească. Adunarea electivă din 5/17 ianuarie 1859 de la Iaşi,
prezidată de mitropolitul Sofronie Miclescu, l-a ales domn pe colonelul
Alexandru Ioan Cuza.
În Ţara Românească, în Divanul Ad-hoc, Biserica a fost reprezentată de
mitropolitul Nifon, de Sfântul Calinic, episcop al Râmnicului, episcopul Filatei
al Buzăului şi de episcopul Clement al Argeşului, ca membri de drept, precum
şi de alţi deputaţi clerici: arhimandriţii Atanasie Stoenescu de la Mănăstirea
Sadova şi Ieronim de la Mănăstirea Bistriţa şi protopopii Iancu Sachelarie din
Alocuţiunea

PFP Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia
Unirii Principatelor Române 124 ianuarie 2008].
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Bucureşti, Constantin „protonotariul" Episcopiei de Râmnic, Vasile Serea
„catihetul" de la Buzău şi Constantin iconomul de la Argeş, la care se adaugă
Scarlat Voinescu (administrator al judeţului Buzău în anul 1848), N. N.
Pâcleanu - ca reprezentanţi ai marilor proprietari, Costache Ciochinescu pentru
micii proprietari, Nae Stănescu reprezentant al orăşenilor, Vasile Serea preot şi
Costache Moglan - învăţător şi revizor şcolar, reprezentant al ţăranilor, care s-a
şi remarcat „ca un veritabil orator". Informaţii privind pe unii dintre
reprezentanţii buzoieni în divanul ad-hoc de la Bucureşti au fost publicate în
numărul din 17 septembrie 1857 al ziarului central „Steaua Dunării". Divanul
Ad-hoc şi-a deschis lucrările la 30 septembrie 1857, prin slujba de Te-Deum
săvârşită la Mitropolia din Bucureşti. Lucrările au fost prezidate de mitropolitul
Nifon care a vorbit despre importanţa Unirii Principatelor, iar ceilalţi ierarhi au
fost activi în comisiile de lucru. Filatei, episcopul de Buzău a fost ales la
2 octombrie preşedintele comisiei pentru redactarea regulamentului interior al
adunării, iar pe 13 octombrie, preşedintele comisiei pentru audierea dorinţelor
cetăţenilor.

La începutul anului următor, liderul unionist moldovean Alexandru Ioan
Cuza a fost ales ca domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti, aducându-le întro uniune personală. Preocuparea buzoienilor pentru soarta ţării şi implicarea lor
în evenimentele ce s-au desfăşurat în decursul secolului al XIX-iea sunt
demonstrate atât de documentele care s-au păstrat în arhive, deşi nu
întotdeauna în totalitate, cât şi de studiile şi articolele cu caracter ştiinţific
publicate de personalităţi culturale interesate de promovarea acestui ţinut atins
de istorie asemenea şi celorlalte zone din ţara românească
Încă din 1825 cu ocazia instalării ca episcop de Buzău a lui Chesarie
(1825-1846) acesta făcea „apeluri patetice la unire, la mândria naţională, la
trezirea conştiinţei naţionale" 2 . De asemenea acesta participă la acţiunile
secrete ale Partidei Naţionale conduse de Ion Câmpineanu din anul 1838 şi
manifestă o atitudine critică faţă de domnia lui Alexandru Ghica ceea ce va
determina reacţia domnitorului care intervine pe lângă mitropolitul Neofit
pentru a-l tempera pe ierarhul buzoian. Felix Colson, fost funcţionar al
Consulatului francez din Bucureşti şi apoi secretar al lui Ion Câmpineanu îl
caracteriza pe Chesarie drept un „om de un patriotism luminat" 3 . Ideile
naţionale ale episcopului Chesarie sunt prezente şi azi prin metopele care
decorează faţada seminarului teologic ( 1838) care îi poartă numele din 1921, şi
care reprezintă chipuri de daci şi romani, simbolurile stemelor ţărilor române.

Pr. Gahriel Cocora, Episcopia Bw:.ăului, Editura Episcopiei Buzăului, 1986, p. 142.
D. Furtună, Chesarie episcopul B11ză11l11. Viaţa şi meritele sale, Bucureşti, 1913 în Gahriel
Cocora, op. cit., p. 148.
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Ca unul care avea o mare influenţă asupra poporului dar şi capacitatea
economică de acţiona în vederea dezvoltării conştiinţei naţionale dar mai ales a
celei civice, episcopul Filotei (1850-1860), succesorul lui Chesarie, dorea o
4
„redeşteptare culturală pentru că ... nu mai putem rămâne în adormire" .
În timpul alegerilor pentru divanul ad-hoc, episcopul Filotei adresează o
circulară prin care cerea ca preoţii să facă rugăciuni „pentru unirea şi înfrăţirea
românilor într-o singură voinţă şi un cuget ca să aleagă pe deputaţii lor vrednici
de a lor încredere ... " şi sprijină oficial propaganda pentru unire fiind, de altfel
5
primul dintre clericii munteni care a semnat programul naţional •
La 25 iulie 1856, fiind în trecere prin Buzău, Talleyrand-Perigord a fost
întâmpinat de o delegaţie a autorităţilor locale cu un mesaj semnat de 80 de
locuitori ai oraşului în care se spunea că „unirea acestor două ţări într-un singur
stat puternic ne este tuturor foarte scumpă, salvarea unui popor care a fost mult
timp martir atârnă de aceasta" 6 .
Ulterior, pe 16 martie 1857 a fost constituit comitetul pentru unire din
districtul Buzău, format din 15 persoane, reprezentanţi ai boierimii, micilor
proprietari şi orăşenilor, preşedinte fiind Scarlat Voinescu. O corespondenţă
din Buzău din 25 aprilie 1857 către ziarul menţionat mai sus, „Steaua Dunării",
spunea că buzoienii erau pentru unire şi că în oraş erau doar „şase rătăciţi". În
vederea pregătirii alegerilor pentru deputaţii în divanul ad-hoc au fost alcătuite
liste electorale cu locuitorii peste 30 de ani şi au fost trimise la Bucureşti 12
7
programe semnate de 718 persoane şi purtând peceţile a 75 de sate .
Urmând şirul evenimentelor în ordine cronologică pe 21 octombrie
buzoienii şi râmnicenii s-au pronunţat pentru unirea celor două principate
române, guvern constituţional reprezentativ şi o singură adunare obştească
aleasă. Acelaşi Talleyrand care fusese primit cu căldură de municipalitatea
buzoiană este informat în luna noiembrie 1857 de către George de Sourd,
despre victoria unioniştilor în alegerile de la Buzău. În ciuda vicisitudinilor
cunoscute legate de piedicile puse de către autorităţi şi de unele abuzuri care nu
au putut împiedica evenimentele de la cursul lor firesc, la 12 ianuarie 1859 la
Buzău
sunt aleşi, pentru Adunarea electivă Scarlat Voinescu, Ion
Marghiloman, Costache Deşliu, iar la Râmnicu Sărat Ion Cantacuzino, Scarlat
Fălcoianu, Costache Cotescu şi C. Argintoianu.
În onoarea dublei alegeri din 24 ianuarie 1859 la care au contribuit şi
locuitorii Buzăului pe 29 ianuarie a fost organizat în oraş un mare banchet, în

Pr. Gahriel Cocora, Frământări politice b11wiene în jurul 11nirii Principatelor, în „Glasul
Bisericii", XXXVIII (1979), nr. 1-2, p. 114, 121.
Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buz.ăului, Editura Episcopiei Buzăului, 1986, p. 156.
***, B11z.ă11. Mică enciclopedie istorică, Editura Alpha, Buzău, 2000, p. 292.
Idem.
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timp fiind trimise scrisori de felicitare domnitorului nou ales, Al. I.

Cuza.
Buzăul a primit pe 6 februarie vizita lui Cuza aflat în drum spre Bucureşti
- „spre satisfacerea orgoliului locuitorilor săi" - fiind aşteptat de conducerea
judeţului la Poşta Câlnău împreună cu o delegaţie formată din 200 de călăreţi şi
numeroşi locuitori. În oraş domnitorul a fost întâmpinat la catedrala episcopală
de episcopul Filotei, vizita şi găzduirea în palatul episcopal a lui Al. I. Cuza
reprezentând „adevărata cunună a răsplăţii pentru râvna şi entuziasmul
desfăşurate pentru triumful unirii" buzoienii reţinându-l pe domnitor şi peste
noapte „spre a se împărtăşi mai mult de plăcerea de a-l avea printre dânşii" 8 .
Cuza a primit în seara aceleiaşi zile o delegaţie formată din 12 doamne,
în numele căreia a vorbit Irina Marghiloman, născută Izvoranu, soţia lui Jon
Marghiloman, spunând „Măria Ta! Sub impresia strălucitelor evenimente prin
care ţara noastră se ridică astăzi la treapta ce i se cuvine, salutând în Voi
neatârnarea glorioaselor zile antice, când mamele române strigau fiilor lor să
moară sau să fie învingători, ne socotim ferice de a vă prezenta expresia viilor
sentimente de bucurie şi de orgoliu naţional cu care mamele şi femeile din
acest district vin a vă aduce prin noi omagiile lor respectuoase şi sincere ... " 9 •
Locuitorii oraşului s-au bucurat şi ei participând la o manifestare cu
„torţe aprinse, globuri luminoase, feluri de transparenţe artificiale şi osebite
tablouri reprezentante unirii Principatelor Române, a armelor lor, a iniţialelor
numelui m.s. prinţului, diferite alte inscripţii" 10 .
Pe 23 ianuarie 1860 domnitorul Al. I. Cuza a poposit iarăşi la Buzău fiind
întâmpinat, ca şi cu un an înainte, de o mare de oameni entuziaşti ziua de
24 ianuarie fiind serbată în prezenta acestuia. Semnificaţia acestei zile este
redată de profesorul C. Chirculescu în mesajul său „acestă zi, cea mai scumpă
sărbătoare naţională, iar pentru buzoieni prilej de îndoită bucurie şi orgoliu
pentru sosirea în mijlocul lor în această zi a domnitorului Cuza ... ".
Recunoştinţa şi adeziunea buzoienilor şi râmnicenilor faţă de domnitorul ales
în 1859 s-au concretizat în sprijinul ce i l-au acordat în introducerea şi
promovarea programului de reforme. Astfel, în 1863, râmnicenii au dăruit lui
Cuza o sabie „de o eleganţă cât se va putea mai rară", având gravată inscripţia
„districtul Rm. Sărat, Înălţimei Sale Alexandru Ioan întemeietorul Unirii,
restauratorul drepturilor României asupra bunurilor monastireşti înstrăinate 1863" 11 •

9

10
11

Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, Editura Episcopiei Buzăului, 1986, p. 157.
Valeriu Nicolescu, Familia Marghiloman şi Buzăul, în Mousaios, voi. V, Buzău, 1999,
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Actul de la 24 ianuarie 1859 a impresionat nu doar pe locuitorii de atunci
ai acestor ţinuturi ci şi pe cei care le-au urmat, fie ei artişti, creatori de frumos,
sau oameni de rând. Dovada o avem în scrisorile care ni s-au păstrat de la
Nicolae Grigorescu care îi relatează lui A. Vlahuţă - „ne vine vestea că s-a ales
Cuza domnitor în amândouă capitalele. Am lăsat tot, am pus şaua pe cal, şi
fuga la târg. Atunci am văzut eu ce va să zică bucuria unui popor. Cântece,
jocuri, chiote în toate părţile. Îşi ieşeau oamenii în drum cu oala plină cu vin;
care cum se întâlneau luau vorba de Cuza, de unire, se îmbrăţişau şi încingeau
hora în mijlocul drumului. Şi era un ger de crăpau pietrele. Da' unde mai stă
cineva în casă?"
De asemenea pictorul Nicolae Ionescu care a trăit şi lucrat câteva decenii
în Buzău a realizat o lucrare deosebită, intitulată „Cuza la Buzău" şi păstrată în
patrimoniul Muzeului Judeţean Buzău, ce se remarcă prin coloritul său viu şi
prin modalitatea expresivă de redare a sentimentelor celor care l-au întâmpinat
pe Cuza acum 150 de ani la Buzău, reuşind să exprime, la o altă scară a
sensibilităţii artistice, atmosfera de sărbătoare naţională.

Resume
L'union de Principautes roumaines a eu lieu dans le milieu du XIX e siecle et
represente l'unification des anciens Etats Roumanie et la Moldavie. L'union est
etroitement liee a la personnalite d'Alexandru Ioan Cuza et le choix de la regie des
deux principautes, le 5 Janvier 1859 et en Moldova, le 24 Janvier 1859 en Roumanie.
Toutefois, l'union a ete un processus complexe fonde sur une forte proximite
culturelle et economique entre Ies deux pays. Le processus a commence en 1848, avec
la mise en reuvre de l'union douaniere entre la Moldavie et la Roumanie sous le regne
de George Mihail Sturdza et Bibescu. Le resultat des Assemblees ad hoc en 1857 a
conduit a la Convention de Paris de 1858, un accord entre Ies grandes puissances qui
permettent une union plus formelle entre Ies deux pays, a des differents
gouvernements et des institutions communes. Au debut de l'annee prochaine,
moldovean leader unioniste Alexandru Ioan Cuza est elu prince de Moldavie et de
Valachie, en Ies faisant entrer dans une un ion personnel le. En 1861, avec Ies partisans
de l'union des deux pays, ii a unifie le parlement et le gouvernement, la realisation de
!'unite politique. Apres son retrait du pouvoir en 1866, l'union a ete renforce en
mettant sur le treme le prince Carol de Hohenzollem-Sigmaringen, et de la
Constitution adoptee en cette annee d'un nouvel Etat appele la Roumanie.
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Anul 2009 este anul sărbătoririi Unirii principatelor, marcându-se un
secol şi jumătate de când Ţara Românească şi Moldova s-au unit, ceea ce a
însemnat o cotitură radicală în istoria poporului român, punându-se astfel
bazele statului naţional.
Problema Principatelor Române devenise o problemă europeană 1 din
timpul războiului Crimeii, după cum afirma şi istoricul american T.W.Riker.
Congresul de la Paris din 30 martie 1856 a stabilit pentru ţările române
întocmirea unui firman electoral în baza căruia să se convoace în ambele ţări
adunări care să reprezinte interesele tuturor claselor sociale, adunări care vor
stabili dorinţele poporului român.
Lupta pentru unire a intrat într-o fază nouă antrenând activ largi pături
sociale, toate spiritele înaintate ale societăţii româneşti care înţelegeau să
acţioneze energic atât pe plan intern cât şi pe plan extern, pentru fructificarea
integrală a posibilităţilor create de hotărârea adoptată de congres.
Cabinetele diplomatice şi politice europene ca şi întreaga opinie publică
au urmărit cu atenţie şi interes chestiunea românească. Din aprecierile
diplomaţilor aflaţi ca reprezentanţi ai puterilor garante în Principate, se
desprinde clar rolul determinant al poporului român în alegerea propriului
destin şi în acelaşi timp neputinţa marilor puteri în ciuda intereselor lor, de a
împiedica uriaşul fluviu care se îndrepta cu iuţeală către realizarea unui ideal
vechi unirea Moldovei cu Ţara Românească.
Dorind cu ardoare unirea, cei aproximativ 80 de buzoieni care au adresat
salutul lor comisarului francez Talleyrand Perigord, arătau că „unirea acestor
două ţări într-un singur stat puternic ne este tuturor foarte scumpă; salvarea
unui popor care a fost mult timp martir atârnă de aceasta". Salutul se încheia cu
urarea „Trăiască Unirea" 2 .

T. W. Riker, Cum s-a înfăptuit România, Bucureşti, 1940, p. 41.
D. A. Sturdza, Acte şi documente relative la Istoria Renaşterii României, voi. III,
Bucureşti, 1889, p. 716.
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Lupta în favoarea Unirii şi propaganda electorală pentru divan a început
la Buzău imediat după publicarea firmanului de convocare a Divanului Ad-hoc.
La începutul anului 1857 s-a format la Buzău ca şi în alte judeţe un comitet al
Unirii, iar la Bucureşti a luat fiinţă un Comitet Central al Unirii~\ aşa cum se
arăta într-o corespondenţă din Bucureşti către L'Etoile du Danube. La 3/15
martie 1857, au fost convocate la Bucureşti, comitetele judeţene care au votat
în unanimitate „dorinţele românilor": autonomie, unire, prinţ străin, un guvern
constituţional cu o singură adunare obştească.
În depeşa către contele Walewski, din 1 aprilie 1857, Talleyrand informa
că episcopul de Buzău a semnat programul naţional. Această aprobare a unui
membm al înaltului cler, care se pune în opoziţie cu politica Mitropoliei a
produs o profundă senzaţie 4 . Pentru atitudinea sa el a fost felicitat de Comitetul
Central al Unirii prin adresa din 11 iunie 1857 publicată în Concordia 5 , organul
de presă al unioniştilor.
În drumul său spre Iaşi la începutul lunii aprilie, Talleyrand a fost găzduit
la Buzău, oraşul constituind prima ţintă a călătoriei sale. Este deosebit de
impresionat cum însuşi mărturiseşte, a fost aşteptat de porţile oraşului de
prefect şi o escortă de cavaleri, şi mai mult de 150 de persoane se aflau deja
reunite în salonul Episcopiei. Întreaga adunare striga „Trăiască Unirea". În
adresa ce i s-a citit din partea populaţiei oraşului se exprima „dorinţa unanimă
pentru Unire", fiind rugat să se insiste pentru ca dorinţele noastre să fie
realizate, aşa încât aţi putea să ne aduceţi fericirea 6 .
După aceea întreaga seară palatul episcopal a fost vizitat de numeroşi
locuitori care veneau să prezinte cărţile de vizită (semnul de alianţă adoptat
pentru unitatea celor două Principate consta într-o de vizită unde erau
imprimate, de jur împrejurul numelui vizitatorului, cele patru puncte din
programul naţional 7 .
Corespondenţa din Buzău din 25 aprilie 1857 8 , către ziarul L'Etoile du
Danube arăta că situaţia din district merge din ce mai bine pentru unionişti nu
rămân decât două focare ale reacţiunii şi în oraş abia 6 indivizi izolaţi rătăciţi.
Ce nenorocire ei încearcă cu un deget să bareze un torent. Cu toate acestea, noi
nu ne-am pierdut speranţa de a-i vedea pe toţi revenind din rătăcirea lor, într-o
manieră în care districtul nostru să aibă una şi aceeaşi dorinţă: cele patru

4

6

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

volumul IV, Bucureşti 1889, pp. 336-337.
pp. 200, 334.
pp. 933-934.
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puncte şi mandatul imperativ. Buzoienii sunt decişi să nu se oprească din luptă
până când garanţiile nu vor fi devenit crezul tuturor, şi până când nu vor alege
cinci reprezentanţi care vor susţine cu putere în divan cererile districtului. Îi
nelinişteşte un singur lucru, încetineala adusă lucrărilor, distanţa care-i separă
de ziua când se vor face alegerile temându-se că aceste întârzieri fără sfârşit să
nu slăbească încrederea acelora care sunt deja slabi şi să nu zdruncine speranţa
într-un viitor mai bun".
Unioniştii buzoieni se temeau şi de amestecul caimacamului. Aşa cum se
arata într-o corespondenţă din Bucureşti către L'Etoile Du Danube comisarul
englez Henry Bulwer, în şedinţele din 1 şi 2 iunie s-a arătat ostil Unirii, cerând
demisia administratorului districtului Buzău, Ion Marghiloman învinuit a avea
principii unioniste. Dar pentru a fi imparţial ar trebui, se arată în aceeaşi
corespondenţă, să ceară şi demisiile administratorilor din judeţele Olt, Argeş,
Ialomiţa care persecută pe unionişti. Unioniştii cred că acesta este jocul lui
M.Colquhoun, consul şi agent al Marii Britanii, cunoscut ca intrigant şi agent
de posturi publice, şi care profitând de poziţia sa pe lângă caimacam urmează
9
să numească un om de-al său . În vederea alegerilor pentru divanul ad-hoc
stabilite pentru 7-17 septembrie 1857, candidaţii tuturor partidelor s-au raliat
programului naţional „fără condiţia mandatului imperativ pe care conservatorii
o resping ca injurioasă şi pe care progresiştii o pun ca indispensabilă" 10 , arată
Talleyrand în depeşa către Walewski.
La 17 septembrie 1857 într-o corespondenţă către L 'Etoile du Danube se
arată că „unirea triumfă peste tot..." printre marii proprietari sunt şi adepţi ai
unirii, dar deputaţii oraşelor şi micii proprietari, aparţin cu toţii partidului
naţional.

În aceeaşi corespondenţă se precizează că deputaţii de Buzău aparţin în
mod egal partidului naţional.
În raportul său din 3 octombrie 1857 George le Sourd secretarul
comisarului francez publica listele şi statisticile referitoare la alegători pentm
fiecare judeţ.
Districtul Buzău, în lista boierilor şi fiilor de boieri figurează cu
117 proprietăţi funciare particulare, 70 electori, 34 eligibili.
În lista proprietarilor şi moşnenilor electori de al Ii-lea grad, după le
Sourd figurează 5121 moşneni posedând pământ în devălmăşie, 78 pământuri
de moşneni în devălmăşie, 328 de proprietari şi moşneni înscrişi.

9
10

Ibidem, pp. 721-722.
D. A. Sturdza, op. cit., voi. V, Bucureşti, 1890, p. 586.
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În lista ţăranilor electori de gradul al Iii-lea în districtul Buzău figurau
216 sate, 19115 familii de ţărani contribuabili şi 16662 de ţărani înscrişi.
În lista locuitorilor oraşelor electori, Buzăul figurează cu o populaţie de
7220 locuitori, cu 79 de electori înscrişi, număr de deputaţi pentru adunarea
ad-hoc 1. Numărul mic de deputaţi admişi în listă dovedeşte că abia 1% dintre
locuitorii oraşului îndeplineau condiţia de avere, în timp ce marea masă de
11
târgoveţi, meseriaşi muncitori şi slujbaşi era exclusă de la acest drept •
În raportul său către Talleyrand, Geoge le Sourd menţionează numele
deputaţilor de Buzău, adăugând comentarii cu tot ce a aflat şi a constatat despre
ei.
Episcopul Filotei „om prudent şi înţelept", aparţine partidului naţional
progresist, în opoziţie totală cu mitropolitul „ultraconservator", el ar fi prelatul
dirigent al preoţilor liberali. Protopopul Vasile este tot progresist.
Cei doi deputaţi ai marilor proprietari Scarlat Voinescu, boier de clasa a
II-a ultra progresist, are aceleaşi idei ca şi tatăl său Ion Voinescu II, mort la
Paris în 1855 şi fost comisar al poporului în timpul revoluţiei din 1848. Nicolae
Pîcleanu, deşi devotat prinţului Ghika, este şef de secţiune la Departamentul
interior, se numără printre membrii activi ai partidului naţional, boier de clasa a
II-a progresist.
Constache Ciochinescu - deputat al micilor proprietari, din partidul
naţional progresist. Nicolae Stănescu deputat al oraşului, staroste al
negustorilor din oraş, face parte din partidul naţional, progresist 12 •
Vorbind despre deputaţii clăcaşilor arată că i s-a semnalat pe un anume
Moglan, deputat în districtul Buzău, „om drept şi cinstit, vorbind bine franceza,
având cunoştinţe suficiente şi destinat a exersa printre semenii săi o mare
influenţă" 13 •
Deputaţii districtului Buzău vor participa activ la şedinţele Divanului
Ad-hoc al Valahiei, cât şi la consfătuiri particulare. Activitatea lor s-a împletit
strâns cu activitatea întregului Divan.
La 11 octombrie 1857 a avut loc deschiderea Divanului Ad-hoc.
Comentând despre deschiderea divanului, corespondentul ziarului L'Etoile du
Danube a fost frapat de „demnitatea şi aerul grav al deputaţilor comunelor
rurale se află printre ei oameni de o rară inteligenţă cu toate că ştiu puţin a scrie
şi a citi, iar Moglan ţăran din districtul Buzău se anunţă un veritabil orator" 14 •
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Ibidem, p. 715.
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sperau că după unire se va schimba şi soarta
lor, deputaţii ţărani participă cu viu interes la şedinţe.
Conform hotărârii Adunării ad-hoc, în şedinţa din 30 septembrie 1857,
urma să se aleagă două comisii din câte nouă membri fiecare pentru verificarea
puterilor deputaţilor. Din prima Comisie făceau parte Scarlat Voinescu,
Costache Moglan şi preotul Vasile Serea 15 •
La 7 decembrie 1857, deputaţii ţărani printre care şi Costache Moglan
subscriu la declaraţia lui Tănase Constantin, în care se arată că ţăranii români
au dreptul incontestabil de a face parte din viitoarea adunare care va elabora
Constituţia şi legile ţării.
În şedinţa din 2 octombrie 1857, s-a ales o comisie pentru redactarea
regulamentului interior. Din comisie făcea parte şi episcopul de Buzău, care va
fi ales ulterior preşedinte al comisiei 16 • Din comisia aleasă la 8 octombrie
pentru a studia dorinţele urgente ale românilor, a făcut parte, tot ca preşedinte,
episcopul Filotei. În raportul comisiei de urgenţă, citit în ziua de 9 octombrie
1857, reieşea cu claritate dorinţa de unire a românilor din Principate. „Cine nu
ştie că, încă din timpii bătrâni, dorinţa românilor luminaţi a fost ca aceste două
ţări care nu au decât un singur suflet, să fie împreunate într-un singur stat, ca
astfel naţionalitatea română să poată progresa şi înflori ... Această dorinţă a
unirii, ce în timpii trecuţi numai luminile o insuflau românilor, a devenit astăzi,
prin lungile suferinţe, un simţământ tare care domneşte în inimile tuturor, fără
deosebire de clasă, de vârstă sau de sex" 17 .
Revista politică a ziarului Românul, într-un articol publicat menţiona că
s-a sărbătorit ziua de 9 octombrie în mai toate judeţele, ca una din cele mai
fericite a României. Negustorii din Bucureşti au celebrat ziua printr-un banchet
în onoarea deputaţilor Adunării ad-hoc. Episcopul Filotei a toastat pentru
„unirea deputaţilor" 18 •
Alături de Costache Moglan şi ceilalţi deputaţi buzoieni au participat
activ la dezbateri. Documentele vremii consemnează următoarele: „Scarlat
Voinescu se dovedeşte a fi activ în şedinţe, în ciuda faptului că nu a pronunţat
vreun discurs deosebit. S-a ridicat alături de C. A. Rosetti împotriva
cenzurii" 19 • În şedinţele în care s-a dezbătut proiectul Actului Dezvoltător, a
intervenit cu propuneri şi amendamente 20 • A fost de partea celor care cereau ca
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Divanul să intre în discuţia chestiunilor interne şi pentru apelul nominal • În
şedinţa din 11 noiembrie a propus să se ceară Guvernului cai de poştă pentru
deputaţii care plecau în concediu şi nu aveau mijloace să ajungă acasă 23 . De la
11 noiembrie nu mai apare la dezbateri decât în data de 1O decembrie când s-a
.
1"4
prorogat D 1vanu
- .
Nicolae Pîcleanu, absent, fiind bolnav, în şedinţele din 25 şi
28 octombrie, va interveni în discuţii în şedinţele din 4 şi 6 noiembrie cu
25
privire la Actul Dezvoltător .
Costache Ciochinescu şi Nae Stănescu, deşi nu au luat niciodată cuvântul
în şedinţe, pe toată perioada au participat la redactarea unui proiect dezvoltător
26
al celor patru puncte care s-a citit în şedinţa din 4 noiembrie 1857 şi nu a fost
acceptat. Nae Stănescu a lipsit la şedinţele din 1, 2, 3 şi 4 noiembrie, fiind
bolnav 27 •
Protopopul Vasile Serea participă la dezbaterea memorandului,
propunând şi el un amendament în şedinţa Adunării din 2 noiembrie 28 .
Episcopul Filatei s-a manifestat activ în şedinţele Divanului, a depus la 4
29
noiembrie un ~roiect de memorandum care nu s-a mai citit , iar în şedinţa din
3
18 noiembrie este ales membru în comisia celor cinci care urmau să analizeze
propunerea dacă Divanul trebuie să se limiteze la exprimarea dorinţelor votate
la 9 octombrie sau dezvoltate în memorandumul din 6 noiembrie sau să se
exprime şi alte dorinţe relative la organizarea administrativă şi reforma
. Iat1va·
. ~11 .
Ieg1s
Din cele prezentate mai sus reiese că reprezentanţii districtului Buzău au
căutat să-şi onoreze cu succes mandatele care le-au fost încredinţate. Divanul
nu se va mai redeschide, deoarece, prin firman turcesc, este dizolvat în ianuarie
1858.
După instituirea Căimăcămiei reacţionare din Muntenia din octombrie
1858, se iau măsuri pentru înlăturarea funcţionarilor care aveau vederi
unioniste. Aşa cum se menţionează în depeşa lui Louis Beclard către contele
21
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Ibidem,

pp. I09-11 O.
pp. 130-131.
p. 326.
p. 392.
p. 49, 71, 111, I 13, 124.
pp. 114-124.
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Walewski din 17 noiembrie 1858, din cei 17 administratori de judeţe, 9 sunt
înlocuiţi 32 , printre care şi Ion Marghiloman, administratorului judeţului Buzău,
înlocuit cu C. Bălăcesu, devotat Căimăcămiei.
La l noiembrie, Căimăcămia publică instrucţiunile pentru alegeri.
Alegători şi eligibili sunt aceleaşi categorii sociale ca şi pentru Divanurile adhoc, mai puţin ţărănimea clăcaşă şi masele orăşeneşti, ceea ce constituie un pas
înapoi faţă de alegerile trecute. Măsurile întreprinse împotriva fruntaşilor
unionişti, a persoanelor cu vederi unioniste, determină populaţia din judeţ să
adreseze plângeri Căimăcămiei şi reprezentanţilor puterilor garante din
Bucureşti. Într-o adresă din 13/25 decembrie 1858, din Bucureşti, către
miniştrii afacerilor străine ai puterilor garante, se arată că starea de lucruri din
Muntenia „a ajuns la o astfel de extremitate, încât, s-a pierdut nădejdea de a
ajunge la elecţii sincere şi loiale", de asemenea se menţionează despre
destituirea abuzivă a doi subadministratori din judeţul Buzău 13 •
Datorită ilegalităţilor comise, mulţi alegători se adresează tribunalului
judeţean cu contestaţii, prin care-şi susţin dreptul de a fi alegător. Tribunalul
judeţean va admite înscrierea cu sentinţe judecătoreşti a unor persoane care
îndeplineau instrucţiunile. Căimăcămia, prin ofisul nr. 151 din 27 decembrie
34
1858 , va anula sentinţele judecătoriilor Argeş, Buzău, Ilfov, deoarece sunt
„contra rânduielilor şi principiilor legii electorale din Convenţie", numai
Căimăcămia are dreptul de a interpreta Convenţia şi legea electorală; hotărârile
tribunalelor le consideră nule şi neavenite. Căimăcămia cheamă Sfatul
Administrativ să examineze toate hotărârile judecătoreşti ce se vor înfăţişa la
Departamentul Dinlăuntru pentru a le aproba sau respinge, după instrucţiunile
Căimăcămiei. Nemulţumiţi de acest ofis, mai mulţi locuitori din Buzău
adresează un protest consulului Rusiei la Bucureşti, Giers, arătând că „nu
există nici un pretext posibil pentru administraţie a interveni în procedura
judiciară". Consulul este rugat să intervină pentru a revoca o dispoziţie şi a
reda alegătorilor toate drepturile 35 .
Situaţia destul de încordată din judeţ determină un număr de 14 alegători
să adreseze o altă petiţie consulului francez la Bucureşti Louis Beclard, prin
care arată că tribunalul judeţean, abuzând de atribuţiunile sale, îndepărtează de
la dreptul de a fi eligibil pe cei care întrunesc condiţiile înscrise în Convenţie 36 .
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Ibidem, p. 550.
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primari în plasele districtului este de 107, a celor
direcţi 34, iar numărul alegătorilor direcţi ai oraşului Buzău, cu capital de peste
6000 de galbeni este de 21. Astfel, numărul celor cu drept de a fi aleşi ajunge la
46 37 . Sunt scoşi din listele de votare, sub diferite motive, 29 de persoane.
La 8 ianuarie încep alegerile pentru micii proprietari. Inegalităţile şi
abuzurile subadministratorilor de plase determină alegătorii să adreseze un
protest Căimăcămiei 38 arătând că în plasele Slănic, Pârscov, Sărata, Câmpu,
Tohani, s-au înregistrat numeroase abuzuri ale organelor administrative cu
sprijinul jandarmilor. Pretoriile subadministraţiilor, din nefericire, aveau
aparenţa în acea zi solemnă, mai mult de închisori de stat decât de încăperi ale
unor autorităţi impozante, unde cetăţeni români aveau să-şi exercite drepturile
politice ce li s-au recunoscut.
Fiind informat de aceste proteste, consulul francez trimite o scrisoare
particulară caimacamului Ion Manu, arătând că „acest fapt ar fi absolut contrar
ultimelor dispoziţii luate de Departamentul Interior. Eu n-aş şti să-l deplâng
prea mult, dacă este adevărat, şi mai ales dacă ar trebui să se reînnoiască fie la
Buzău, fie în alte districte" 39 . În scrisoarea de răspuns, caimacamul arată că
lipsa de timp material pentru sosirea ultimelor publicaţii până la sub
administraţii, şi complicaţiile produse la Buzău de marele număr de sentinţe
judiciare, date până la 31 decembrie, a determinat aceste neînţelegeri. În
încheiere arată că a telegrafiat administratorului de Buzău să se conformeze
întocmai cu ultimele dispoziţii. În urma alegerilor, administratorul districtului
raportează la Bucureşti rezultatul acestora: pentru proprietarii direcţi din judeţ
Ioan Marghiloman şi Scarlat Voinescu, pentru proprietarii primari nestând
putinţa de a se face alegerea de deputat, se înaintează actele încheiate. Pentru
proprietarii direcţi de oraş s-a ales deputat Costache Deşliu.
Deputaţii buzoieni au participat la deschiderea Adunării elective din 22
ianuarie 1859, în care s-a hotărât să se discute orânduirea de comisii, cercetarea
mandatului deputaţilor. Astfel, în timp ce Marghiloman, Scarlat Voinescu şi
Costache Deşliu sunt aleşi membri într-o comisie de validare şi validaţi, M.
Pleşoianu cade în lotul celor 8 deputaţi aleşi ilegal, pentru care se hotărăşte noi
40
alegeri . În mai 1859 va fi ales deputat al micilor proprietari N. N. Pîcleanu.
La 24 ianuarie 1859, după deschiderea scrutinului, mitropolitul, în
calitate de preşedinte al Adunării elective a Valahiei „proclamă că s-a ales
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domnul Ţării Româneşti cu unanimitatea voturilor exprimate, adică 64, prinţul
41
Moldovei, Alexandru Ioan Cuza" •
Vestea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza s-a răspândit cu iuţeală
în întreaga ţară, bucuria datorată acestui măreţ eveniment a umplut inima
fiecărui bun român. Buzoienii şi-au manifestat bucuria prin numeroase
banchete ce s-au dat în onoarea domnitorului. În semn de recunoştinţă, aceştia
îi trimit domnitorului o scrisoare în care îşi exprimă gândul curat, sinceritatea
şi sentimentul de preţuire faţă de domnul Unirii. Ei mărturisesc ceea ce cugetau
şi simţeau încă de la proclamarea lui Cuza ca domn al Moldovei, „că
Principatele unite trebuie să aibă un singur cap", îşi exprimă speranţa într-un
viitor mai luminos: „Te felicităm, manifestându-ţi nemărginita bucurie cu care
ne facem un ecou de cinci milioane de români şi întreaga speranţă ce avem
pentru fericitul viitor al naţiei sub egida şi scutul tău părintesc, şi te rugăm
fierbinte, Măria ta, ca să fixezi privirea ta părintească asupra noastră, a
poporului ce suntem aduşi în desăvârşită şovăire de mâinile sugrumătoare ale
trecutului „ „să faci te rugăm, Măria ta doamne, ca viaţa Măriei tale exemplară
să fie urmată de noi, fii tăi, cu dreptate, egalitate şi reciprocitate, să nu ai
niciodată favoriţi ci fii deopotrivă şi amici pe toţi". Ei doresc ca naţia română
să prospere şi să dea probe de unire şi tărie spre înfruntarea viselor vieţii sale
viitoare şi ale meritelor anticelor sale drepturi în faţa Europei 42 .
La 28 ianuarie 1859, administraţia judeţului Buzău informează Primăria
oraşului despre dubla alegere în cele două principate şi numirea noului Guvern
menţionând „aşadar, onor Adunarea electivă, dându-ne drept şef al statului pe
alesul Moldovei, a făcut mai mult decât a ne da un domn, ea a consfinţit un
princip ce este înrădăcinat în inimile tuturor românilor, princip ce în aplicarea
sa dezleagă una din cele mai mari nedreptăţi ce înfăţişa Convenţia de la Paris,
adică o acţie comună în amândouă Principatele, executată de doi şefi, putem
adăuga că cu această alegere, am dat cea mai vie şi cea mai mare dovadă de
dragoste şi încredere fraţilor noştri din Moldova. Astfel, cu alegerea Măriei
sale, Alexandru Ioan I numai am înfiinţat condiţia cea mai însemnătoare pentru
întărirea ţării politică, aducând cu un mod frăţiesc într-o singură mână puterea
acestor două ţări, ci am întărit şi societatea noastră, căci prin alegerea unanimă
a Măriei sale, urmându-se toate clasele într-un acelaşi sentiment, într-aceeaşi
idee, unitatea societăţii noastre de acum înainte este asigurată pentru totdeauna
' m destu 1"41·.
de vom şti' s-o preţmm
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La începutul lunii februarie 1859, domnitorul urma să efectueze prima
vizită la Bucureşti. În toate oraşele şi satele judeţelor pe unde a trecut, Cuza a
fost întâmpinat cu bucurie şi entuziasm de mase, care i-au făcut primiri unice în
istorie. Plecând din Focşani în dimineaţa zilei de 6 februarie, Cuza vodă a fost
întâmpinat la graniţa judeţului Buzău de subadministratorul plaiului Slănic cu
un număr mare de ţărani şi ţărănci, care-şi manifestau profunda bucurie
strigând „Să trăiască Principatele unite!". La Poşta Câlnău îl aştepta
administratorul judeţului, fiind întâmpinat cu „arcuri de triumf, cu transparente
înfăţişătoare ale emblemei Unirii ambelor ţări". Ţăranii de asemenea l-au
felicitat pe domn de bună venire. Domnitorul coborât din trăsură mulţumi
funcţionarilor, apoi s-a apropiat de un bătrân ţăran cu care s-a întreţinut cu
câteva vorbe bune şi blânde, i-a oferit un dar şi dându-i mâna l-a încurajat să
fie vesel, ceea ce a făcut ca bătrânul să se simtă „cel mai tânăr între tinerii
satului". Suita domnească a fost condusă de o deputăţie formată din 200 de
tineri călăreţi, până la intrarea în oraş. La bariera oraşului, a fost întâmpinat de
un mare număr de locuitori, din partea municipalităţii s-a ţinut un discurs şi i
s-au prezentat „pâinea şi sarea simboalele îndestulării", din care Cuza rupse
zicând "Să trăiască înfrăţirea românilor".
După aceea este condus la Episcopie, unde a fost întâmpinat de episcop şi
44
I. Brătianu, delegaţi de adunare pentru a face oficiile de gazdă .
După solemnitate, Dimitrie Racoviţă, profesorul Seminarului din Buzău,
a rostit un discurs, exprimând entuziasmul general. Apoi Cuza a fost însoţit de
episcop la Palatul princiar. Aici a fost întâmpinat de o deputăţie de 12 femei,
în numele lor, Irina Marghiloman a rostit un discurs ce „cauză Măriei sale
desăvârşită emoţie". Iată textul cuvântului: „Sub impresia strălucitelor
evenimente, prin care ţara noastră se ridică astăzi la treapta ce i se cuvine,
salutând în voi reîntruparea glorioaselor zile antice, când mamele romane
strigau fiilor lor să moară sau să vie învingător, ne socotim ferice a vă putea
prezenta expresia viilor sentimente de bucurie şi orgoliu naţional, cu care
mamele de familie din acest district vin a vă aduce prin noi omagiile lor
respectuoase şi sincere, şi a ruga cerul ca aureola de glorie şi de mărire
naţională ce încinge fruntea Măriei tale, să se resfrângă asupra generaţiei
crescânde ca să se facă vrednică de viitorul ce se deschide. Trăiască Măria sa
Alexandru Ioan I, domnul stăpânitor al României unite" 45 •
Seara, tot oraşul a fost luminat de torţe aprinse, globuri luminoase,
tabloul reprezentând Unirea, inscripţii şi stindarde tricolore puteau fi văzute în
toate cartierele din oraş.
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A doua zi s-au înfăţişat funcţionarii publici şi starostele cu corpul
negustoresc. Dimitrie Chirculescu, institutorul Şcolii publice, i-a adresat un
salut, la care Cuza i-a răspuns cu bunăvoinţă, arătându-se impresionat de
primirea făcută. Pe la orele 11.30, domnul a pornit către capitala României prin
Ploieşti, fiind însoţit de dorobanţi şi de 200 de tineri călări.
Unirea Principatelor, act care reprezintă finalitatea unor secole de luptă
pentru unitate pe toate tărâmurile, este opera românilor care şi-au impus voinţa.
Buzoienii au participat în primele rânduri în bătălia unionistă, aducându-şi o
contribuţie reală şi directă la realizarea visului de veacuri al românilor, unitatea
naţională.

Resume

L'union de principautes roumaines devint une question europeenne pendant la
guerre de Crimee. Le Congres de Paris, 30 mars 1856, a propose que dans Ies deux
provinces soit convoquees des institutions auxquelles le but sera de foire des
propositions sur leur future statut politique international.. des ce moment la jusqu'au
24 janvier 1859 presque toute la population du departement de Buzau a ete favorable a
l'union de tous Ies deux pays, a l'exception de quelques individus „egares".
Apres l'election de Cuza a Iassy et a Bucharest, le prince a visite, dans sa route
vers la capitale, deux fois la ville de Buzau, etant rec;u avec des eloges, des belles
femmes et des manifestations populaires.
L'union de 1859 represente la finalite d'une lutte historique Ies habitants de
Buzau en ayant une contribution reelle et directe.
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INSTITUŢII ALE ADMINISTRAŢIEI LOCALE PÂNĂ ÎN 1949
Constanţa TĂNASE

Administraţia publică este, în primul rând, acel segment al relaţiilor
sociale reglementat de dreptul administrativ.
Din punct de vedere etimologic, acest termen derivă de la latinescul
„administrare" care se traduce prin „a servi" şi este în legătură cu cuvântul
„nwgister" care îl desemnează pe „stăpân", căruia i se subordonează servitorul
şi pe care acesta trebuie să-l slujească. „Minister" înseamnă „servitor'', iar
prepoziţia „ad" înseamnă „ la, către". ,,Ad111i11ister" reprezintă slujitorul cuiva
1
sau cel care execută ordinele cuiva •
Termenul de administraţie desemnează o anumită activitate a cuiva, care
ajuta la ceva şi la ordinele cuiva.
Raţiunea administraţiei publice este servirea interesului colectiv,
avându-se în vedere faptul că există cerinţe pe care iniţiativa particulară nu le
poate satisface şi care sunt vitale pentru întreaga comunitate.
Aşadar, obiectul
administraţiei
publice îl reprezintă organizarea
executării şi executarea legii.
Administraiia este legată de puterea executivă. Administraţia publică se
realizează atât de organele puterii executive, cât şi de autorităţile administraţiei
publice locale.
Administraţia publică locală se organizează la nivelul judeţelor, oraşelor,
comunelor şi care se circumscriu la teritoriul respectiv.
Administraţia, în esenţa ei, este absolut necesară oricărei forme de
civilizaţie, detaşându-se în forţa modelatoare a unei structuri în dezvoltarea
istorică. Continua ei prefacere sau înnoire în raport cu structurile economice,
sociale şi juridice este percepută doar în sfera istoriei instituţiilor care o
definesc, care o cauzalizează şi o concretizează.

Tiberiu Pavelesc.:u, Gabriel Moinl'SC.:U. Dre11t ad111i11istrati1', Ed. Tritonic.:,
p. 14.
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până

la

Administraţia locală până

În secolul al XVI-iea.
administrative locale a precedat organizarea
administrativă generală, pentru că din punct de vedere istoric, comuna a apărut
înaintea statului, conceput ca formă supremă de organizare a vieţii sociale.
Istoricul Ptolemeu descrie Dacia ca pe o unitate teritorială deosebită, care
după cucerirea ei de către romani a fost transformată în provincie romană,
indicând circa 40 oraşe existente, dintre care cinci se bucurau de aceleaşi
drepturi ca şi oraşele Italiei, celelalte fiind oraşe peregrine sau supuse 2 .
În principatele Române\ unităţile administrativ teritoriale au apărut din
cele mai vechi timpuri: judeţele în Muntenia şi ţinuturile în Moldova, unde mai
existau şi ocoalele formate din mai multe sate grupate în jurul unui târg.
În Moldova au existat dregători ai ţinuturilor şi dregători ai ocoalelor care
aveau şi anumite competenţe judecătoreşti în circumscripţiile lor.
Administratorii aveau titlul de pârcălabi care încasau şi vama locală.
Cetăţile întărite, care prezentau o mare importanţă militară şi ocoalele
respective aveau câte doi pârcălabi care erau comandanţii acestora. Pârcălabii
de la Neamţ, Roman şi alţii de Ia cetăţile vecine luau loc, în secolul al XV-iea,
în sfatul domnesc. Pe lângă aceştia mai erau câte doi pârcălabi de ţinuturi.
Alte ţinuturi erau administrate în numele Domnului de staroşti, care se
întâlnesc din vechile timpuri şi în ţinuturile în care se aflau pârcălabi
comandanţi ai cetăţilor şi ocoalelor respective. La Botoşani, Dorohoi,
Câmpulung şi Vrancea administratorii ţinuturilor se numeau vornici.
În Muntenia, dregătorii s-au numit judeţi, pârcălabi sau vornici, care au
fost atât administratorii judeţelor, cât şi ai oraşelor principale din acestea 4 •
Pârcălabii de cetăţi, au făcut parte din Sfatul domnesc.
Din secolul al XIV-iea „Ţara Severinului" corespunzătoare aproximativ
judeţului Mehedinţi, a fost administrată de un ban 5 , iar după înfiinţarea băniei
Olteniei, în secolul al XV-iea, în afară de marele ban au existat bani de judeţ şi
Existenţa

unităţilor

bănişorii.

4

Mircea Preda, Drept administrativ - Partea generală - Ediţia a III a Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2004, p. 370.
Ibidem, p. 371.
Ibidem.
Nicolae Băbălău, Dinică Ciobotea, Ion Zarzăre, Din istoria instituţiilor administrative ale
jud. Dolj, Ed.Sitech, Craiova, 2004, p. 26.
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În ceea ce priveşte subordonarea, dregătorii unităţilor administrative în
Muntenia şi Moldova erau subordonaţi marelui vornic, iar în Oltenia marelui
ban.
Oraşele şi târgurile erau formate din populaţie autohtonă sau din colonişti
străini, în jurul reşedinţelor domneşti sau al popasurilor comerciale şi duceau o
viaţă legată de moşia pe care s-au dezvoltat.
În oraşe şi târguri dregătorul domnesc era dependent de marele vornic.
În Moldova, autoritatea comunală era compusă din şoltuz ajutat de
12 pârgari sau juraţi, iar în Muntenia, din judeţ, asistat tot de 12 pârgari sau
juraţi.

Domnul era reprezentat în Moldova prin vornici sau ispravnici de târg,
care aveau atribuţii administrative, fiscale şi judecătoreşti , ei judecau asistaţi
de „oameni buni", care aveau mai mult un rol de martori. În Muntenia existau
judecători, pârcălabi, vornici şi vameşi de oraşe.
În ambele principate dregătorii domneşti, mai ales cei din localităţile de
reşedinţă ale ţinuturilor, interveneau în atribuţiile şoltuzilor, judeţilor şi
pârgarilor pentru executarea ordinelor domneşti şi chiar în afacerile comunei,
în certificarea tranzacţiilor dintre târgoveţi.
Atribuţiile principale ale şoltuzilor, judeţilor şi pârgarilor erau
următoarele:

- apărau teritoriul târgului şi când Domnul dăruia un loc sau o moşie unui
particular, în preajma târgului sau oraşului, delimitau acest loc;
- cercetau şi împăcau neînţelegerile dintre locuitori cu privire la
proprietăţile din cuprinsul târgului sau oraşului şi al moşiilor acestuia;
- ţineau un registru cu proprietăţile din oraş;
- întăreau cu sigiliul târgului sau oraşului tranzacţiile dintre locuitori,
tranzacţiile dintre locuitorii acestuia privind proprietăţile, după care ele erau
transcrise în catastiful localităţii;
- se îngrijeau de aprovizionarea târgului cu cele necesare;
- adunau dările pentru Domn;
- pronunţau pedepse (lovituri de toiege sau amenzi) cu drept de apel la
judecata Domnului, care delega un dregător înaintea căruia se prezentau
părţile;

- formau dintre locuitori oastea de război .
Şoltuzii, judeţii şi pârgarii erau aleşi de locuitori şi reprezentau oraşul sau
târgul, precum şi teritoriul din jur care ţinea de acesta.
Satele româneşti s-au format prin dezvoltarea vechilor aşezări dacoromane.
Vechile cronici şi documente din veacul al XIII-iea arată că satele în
Muntenia, Moldova, Ardeal şi Banat au fost conduse de cnezi, care erau
stăpâni şi judecători ai satelor respective. Ajutaţi de bătrânii satelor aceştia
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asigurau ordinea, repartizarea dărilor şi a sarcinilor şi stabileau tinerii ce plecau
la oaste.
Cnezii au devenit oameni liberi spre sfârşitul secolului al XVI-iea şi
începutul secolului următor, ei devenind cunoscuţi sub numele de moşneni în
Ţara Românească şi răzeşi în Moldova. Ei mai exercitau funcţii administrative
şi judecătoreşti, în timp funcpile acestea fiind preluate de pârcălabi în
Muntenia şi vătămani în Moldova.
Luând în considerare modul lor de constituire satele se împărţeau în sate
libere şi sate particulare (care puteau fi domneşti, boiereşti sau mânăstireşti).

publice locale din secolul al XVI-iea pftnă În IR3/.
din ţările române începând din secolul al XVI-iea,
sărăcirea accentuată a populaţiei datorată numeroaselor războaie duse cu turcii,
precum şi creşterea obligapilor faţă de aceştia, lipsa de preocupare
a
administraţiei centrale au determinat o înrăutăţire a stării satelor, multe sate
care fuseseră libere au fost vândute din cauza datoriilor. În aceste condiţii
numărul oamenilor liberi dar fără pământ a crescut. Toate acestea s-au reflectat
negativ în administraţie.
Oamenii liberi şi foştii proprietari au beneficiat de unele înlesniri fiscale
în schimbul îndeplinirii gratuite a unor slujbe pentru stat în timp de pace şi a
executării serviciului militar în timp de război. Aceştia împreună cu fiii de
boieri care nu reuşeau să intre în dregătorii, cu alţi mici proprietari şi oameni
liberi formau cete slujitoreşti, subordonate marilor dregători de la centru. Ei
formau unităţi ele slujitori civile sau militare comandate de ceauşi sau stegad'.
Mai multe sate formau plaiuri sau plăşi ale diferitelor categorii de slujitori. În
centrele principale ale pnuturilor erau căpitani de slujitori în Ţara Românească
şi căpitani sau vătafi în Moldova. În unele centre de ţinuturi mai importante din
Moldova: Bacău, laşi, Suceava mai mari peste aceştia erau marii vătafi, pe
lângă pârcălabii de ţinut, ca şefi ai unităţilor slujitoreşti.
Constantin Mavrocordat, în cursul primelor domnii, a redus numărul
mare de privilegii. În ceea ce priveşte organizarea administrativă rămâne cea
veche: în sate, grupuri comandate de ceauşi sau stegari şi în ocoale sau plăşi,
căpitani, care în Muntenia depindeau de marele spătar, iar în Moldova ele
marele hatman. La reşedinţa dregătorilor de judeţe se aflau slujitori de scaun
sub conducerea unui căpitan. În unele ţinuturi din Moldova (la Iaşi), în afară de
căpitanii de ocoale, a mai existat şi câte un mare căpitan.
Timp de aproape zece ani, între 1739 şi 1749, Constantin Mavrocordat a
făcut eforturi susţinute, asemănătoare în ambele ţări, pentru a realiza o largă
reformă în câteva sectoare principale ale vieţii sociale de stat. Baza reformei o
1.2.

Administraţiile

Situaţia politică

Mircea Preda, op.cit., p. 37:1.
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reprezintă „constituţia" publicată

în 1741, pe care domnul o va publica în
aceeaşi formă, atât în Tam Românească, după reîntregirea Olteniei, cât şi în
Moldova, atunci când a ajuns domnitor acolo.
În fruntea unităţilor administrative principale, judeţ şi ţinut, locul
pârcălabilor a fost luat de ispravnici, cărora li s-au fixat atribuţiile. Noii
dregători ai administraţiei publice locale au fost supuşi unei supravegheri
permanente clin partea domnului. Ispravnicii aveau îndatorirea de a explica
locuitorilor, măsurile luate de domn, care erau, în mare parte, rapoartele
ispravnicilor şi chiar le răspundea, aprobându-i sau mustrându-i; rapoartele
7
trebuiau să fie redactate în limba română .
Ispravnicii au mai primit instrucţiuni cu privire la străinii ce voiau să se
8
aşeze în oraşe sau sate, la obligaţiile proprietarilor de moşii şi ale clăcaşilor , la
zaherele, adică măsuri pentru aprovizionarea oastei otomane aflată în
campanie, conace, cai de olac. În judeţe sau ţinuturi, niciun „om gospod" nu
putea intra fără voia ispravnicului, orice misiune ar fi avut. În cazul înlocuirii
clin funcţie, ispravnicii erau obligaţi să lase înlocuitorilor, toate instrucţiunile pe
care le primiseră anterior.
În felul acesta, prin reforma administrativă, Constantin Mavrocordat a
urmărit să curme abuzurile slujbaşilor locali, să desfiinţeze suprapunerile de
atribuţii, să întărească autoritatea ispravnicilor, care erau reprezentanţi ai
puterii centrale în judeţe şi ţinuturi. A fost reformat şi sistemul de percepere a
dărilor, în locul multiplelor dări care se percepeau, a fost introdusă o dare
anuală, plătibilă în patru rate trimestriale.
Ispravnicii, ca şefi ai administraţiei judeţelor şi ţinuturilor, erau numiţi
odată cu înscăunarea domnitorului, şi cu numirea marilor dregători şi
depindeau de marele vistier. La început, erau numiţi câte doi, numai în unele
judeţe şi ţinuturi, mai târziu, la fiecare dintre acestea, având ca sarcină de a
reprezenta domnia în ţinut, să execute toate poruncile domneşti şi să asigure
apărarea statului reudai').
Atribuţiile ispravnicilor au fost până la adoptarea Regulamentelor
Organice, foarte largi: fiscale, administrative, judecătoreşti şi poliţieneşti.
Principala lor atribuţie a fost aceea de a strânge dările cuvenite domniei şi
visteriei, de a constrânge populaţia să facă muncile şi slujbele datorate după
obicei, fie domniei, fie boierilor sau mănăstirilor şi episcopiilor 10 .

Iulian Preda, Istoria Ad111i11isrraţiei publice
2000, p. 71.
Bihliotcca Academici Române, pach.CCXV/259.
Dan Ţop, Iulian Preda, 011.cit., p. 75.
Bihliotcca Academici Române, pach. CXXXXVl/121.
Dan

Ţop,

Târgovişte,

10
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În fiecare judeţ sau ţinut, pentru evidenţa contabilă funcţiona un sameş,
numit de marele vistier. Pentru executarea hotărârilor şi constrfmgerea
populaţiei, ispravnicii aveau la dispoziţie o unitate militară, care purta diverse
denumiri: panţiri şi călăraşi în Moldova, dorobanţi în Tara Românească. În
anul 1775, domnitorul Alexandru Ipsilanti a mai înfiinţat, în fiecare judeţ, câte
o polcovnicie compusă clin polcovnic, ce depindea de marele spătar, şi slujitorii
numiţi poteraşi folosiţi şi pentru prinderea răufăcătorilor, purtând generic
denumirea de „zapcii" şi având sarcina ele agenţi de executare.
Ispravnicii au avut atribuţii suplimentare în timpul Revoluţiei condusă de
Tudor Vladimirescu, pentru păstrarea ordinii în judeţ 11 , fiind obligaţi să
12
raporteze periodic starea ele spirit a populaţiei •

Cap. II i11stit11f iile
Organice pânli În 1864

administraţiei

puhlice locale de la Regulmnentele

În timpul administraţiei ruse, care a durat până în anul 1834, ca efect al
Tratatului de la Adrianopol clin 1829 şi a Convenţiei de la Akerman, comisii
formate din patru boieri şi un secretar, atât în Tara Românească, cât şi în
Moldova, au întocmit Regulamentele Organice, care nu au reprezentat o
constituţie, nefiind expresia voinţei poporului, ci primele legi fundamentale ele
organizare a ţărilor române, prin care, înlocuindu-se în parte sistemul feudal, sa stabilit o organizare de stat întemeiată formal pe principiul separaţiei
puterilor, stipulând şi norme referitoare la organizaţia administraţiei.
Regulamentele Organice au reprezentat un pas înainte faţă de trecut, ele
~l trans 1·orman
-· pro f'd
a d ucam
un e 11-.
Regulamentele Organice au modificat denumirea, modul ele numire şi
atribuţiile ispravnicilor. În Tara Românească, ei au fost numiţi „ocârmuitori de
judeţe", iar în Moldova „ispravnici-administratori". Ei erau numiţi pe trei ani
ele către domn, dintre candidaţii propuşi ele sfatul administrativ, atribuţiile lor
rămânând numai administrative, fiindu-le retrase cele judecătoreşti şi nu au
mai depins de marele vistier, ci de ministrul treburilor din lăuntru.
Lefurile cârmuitorilor şi ale sameşilor au fost considerabil sporite pentru
a li se asigura independenţă necesară rezolvării obiective a problemelor ce le
reveneau.

11
11

JJ

Biblioteca Academici Române, doc. CL/63.
Ibidem, doc. CL /48.
Tiberiu Pavelescu, Gabriel Moinescu, op.cit„ p. 24.
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Dintre atribuţiile principale ale Ocârmuirii menţionăm: asigurarea liniştii
14
şi sănătăţii publice , alcătuirea recensămintelor cerute de instituţiile centrale
15
pentru suprafeţele cultivate şi produsele obţinute, ale animalelor şi populaţiei ,
16
organizarea miliţiei pământene , aprovizionarea cu cele necesare a populaţiei
18
din târguri şi oraşe 17 , supravegherea funcţionării staţiilor de poştă ,
supravegherea strămutării locuitorilor, cercetarea conflictelor între ţărani,
·
· 19 , mvazia
·
•
1-acuste Ior-~o des f ·11nţarea
·
· ·1eg11··1or-~ 1,
aren d aşi· ş1· propnetan
pnv1
22
ajutorarea orfanilor , perceperea taxelor de la locuitori şi meseriaşi, intervenţie
2
şi sprijin în caz de calamităţi naturale, inundaţii, cutremure .l. Pentru
soluţionarea lor, ocârmuirea judeţeană era direct răspunzătoare în faţa Sfatului
Administrativ, Departamentul din Lăuntru şi Visteriei, Comitetului
Carantinelor şi Eforiei Şcoalelor Naţionale.
Oraşele aveau sfaturi orăşeneşti, compuse în Muntenia din 4 membri, şi
în Moldova din 3 membri aleşi pe un termen de un an. Numărul plăşilor din
fiecare judeţ a fost redus. Administratorii de plăşi erau aleşi pe o durată de trei
ani şi erau numiţi subcârmuitori (subocârmuitori) în Ţara Românească şi
privighetori de ocoale în Moldova.
În perioada 1831-1864, instituţia administraţiei judeţene a avut
următoarele denumiri: Ocârmuirea judeţului - 1831-1842, Cârmuire - 18431856; Administraţia judeţului - 1857-1863.

Cap. III. Î1!f"iinţarea, evoluţia instituţiilor administra/iei publice locale.
Cadru legislativ 1864-1949
III.I. Legea din 1864 despre Î1!f"ii11ţarea Consiliului judeţean şi a
Prefecturii
„Judeţul este celula socială intermediară între Stat şi comună; viaţa
socială desvoltată în marele organism social şi comună, găseşte o legătură
naturală prin această diviziune ad-tivă şi teritorială. Originea organizării
noastre ad-tive ne duce tocmai sub domnia principelui Cuza, ea este rezultatul
I~
I)

16
17
18
19

20
21
22
23

Arhivele Naţionale Buzău, rond Prcfeclura jud. Buzău, dosar 60/1832. r. 2, dosar 70/ 1832,
r. 120, dosar 97I1832, r. I I.
l/Jidem, dosar 2/183 J, I". 65, 67, 70.
lhidem, dosar I/ 1830, f. 12, dosar 64/1831, r. 14.
lhidem, dosar I 04/1831, r. I, 26.
Ibidem, dosar 42/1833, r. 22, dosar 71/1837, r .2, 42/1840 r. 2.
Ibidem, dosar 64/ 1831, f. 219, dosar 78/ 1831, r. 4, 255, dosar 2511831, r. 2, dosar 711832,
f. 4, dosar 9/1837, r. I, dosar 28/1835, r. 8.
Ibidem, dosar I I /1834, r. 3,dosar I 0/1836, r. 3-t.
Ibidem, dosar 7411831, r. I.
Jbide111, dosar 21I1831, f. 30.
lhidem, dosar I I /1838, r. 2, 12.
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aplicării p,rincipiilor org. administrative ale Franţei ŞI principiilor legii
belgiene"- 4 •
Prin Legea 396 din 2/14 aprilie 1864, se instituia Co11sili11/ judeţean ŞI
Prefectul ca organe administrative la nivel judeţean.
Să ne amintim de termenul latin praefectus care apare destul de timpuriu
în istoria Romei Antice, fiind în legătură cu instituţia pretorilor, prefectul fiind
de fapt şeful acestei structuri: prefectus praetorium. Praetorul era magistratul
investit cu supremele atribuţii judecătoreşti, organiza instanţele, putea
îmbunătăţi dreptul civil, putea comanda armata şi, cel mai important, putea
administra provinciile.
Prefectul este, aşa cum susţinea prof. M. Waline, o creaţie napoleoniană;
ea a fost creată în anul al optulea de la Revoluţia Franceză; până la modificarea
Constituţiei Franţei din anul 1958, prefectul era reprezentantul Guvernului şi
şeful administraţiei departamentului în care funcpona.
După 1958, prefecLUI este:
- reprezentantul statului, al intereselor naţionale;
- reprezentantul Guvernului;
- organ de administraţie generală;
- organ de coordonare al serviciilor statului din departament.
Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene din 2 aprilie 1864 este prima
lege care organizează sistematic şi metodic administraţia judeţelor noastre~-~.
Judeţul este o subdiviziune administrativă a statului, cu personalitate
juridică investită cu o anume putere politică şi cu drepturi patrimoniale.
Conducerea judeţului era exercitată de un consiliu, ales de alegători din
judeţ, format din câte 2 membri din fiecare plasă şi era prezidat de un prezident
ales dintre membrii săi.
Consiliul se întrunea într-o singură sesiune ordinară pe an (la 15
octombrie) când se pronunţa asupra tuturor problemelor locale: vota şi adopta
regulamente. Cheltuielile administrative obligatorii erau cele referitoare la
locurile de tribunal, prefectură, cazarma jandarmilor, închisoarea civilă,
drumurile şi podurile judeţene, spitale, organizarea serviciului poştal plata
lefurilor membrilor comitetului permanent şi ale cancelariei judeţene etc.
Cheltuielile facultative erau cele aprobate de consiliu după acoperirea
cheltuielilor obligatorii.
Prefectul era reprezentantul guvernului pe lângă consiliu şi era numit de
puterea centrală.

~-1

Paul Negulescu, Ron1ul Boită, Gh. Alexianu, Codul Ad111i11istratil Ad11otot, lnstilutul de

~)

Mircea Preda, op.cit., p. 377.
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Consiliul alegea dintre membrii săi, un Comitet permanent pe timp de 4
ani, compus din 3 membri şi 3 supleanţi, cu activitate permanentă în intervalul
dintre sesiuni. Era prezidat de prefect şi avea obligaţia să pregătească lucrările
care se supuneau aprobării consiliului, să rezolve problemele curente, să apere
interesele judeţului în justiţie şi să soluţioneze toate problemele care nu puteau
suporta amânare până la sesiunea consiliului, cu excepţia bugetului şi a numirii
funcţionarilor care erau de competenţa exclusivă a acestuia.
Comitetul informa consiliul asupra deciziilor luate care Ic puica revoca,
dacă m1 erau puse în executare.
Prefectul asista la sesiunile consiliului şi, în cazul în care acesta sau
comitetul permanent luau hotărâri care depăşeau atribuţiile lor sau împotriva
intereselor judeţului, avea obligapa ca, în termen de IO zile, să facă recurs la
guvern 2h .
După legea din 1864 avem în judeţ organe deliberative şi active. Agenţii
administraţiei judeţene prefectul şi subprefectul aveau dubla funcţiune de
titulari ai puterilor centrale cât şi de administratori ai intereselor locale.
Organul deliberant, consiliul judeţean potrivit art. I din lege, reprezintă
interesele economice colective ale judeţului. În sfârşit era comitetul permanent
o autoritate administrativă pc care legea a împrumutat-o din legea belgiană. În
Franţa, comitetul permanent a fost introdus în 1871. Comitetul permanent are
şi
atribuţii executive şi deliberante: execută hotărârile consiliului judeţean
împreună cu prefectul şi face actele de simplă administrare; arc apoi atribuţii
deliberative în materie comunală, unde joacă un rol de tutelă administrativă.
Dacă administrarea intereselor nu a corespuns de îndată aşteptărilor
legiuitorilor este însă incontestabil că aplicarea principiului reprezentaţiunii
administraţiilor în sânul consiliilor administrative nu a întârziat să dea roade
frumoase întrucât priveşte pregătirea poporului pentru viaţa publică dezvoltând
iniţiativa individuală practica libertăţilor 27 . Pe lângă aceasta, nu se poate nega
că în mare parte şi în multe localităţi administraţiunile s-au resimţit de
avantajele ce oferă acţiunea unor consilii elective lucrând în permanenţă pe
lângă reprezentantul puterii centrale, prefectul.
Constituţia din
I iulie 1866, întărea principiul descentralizării
administraţiei şi al autonomiei locale, dispunând ca nici o sarcină sau impozit
să nu se instituie decât cu acordul consiliului judeţean sau comunal, consecinţă
logică a autonomiei locale.
Legile din aprilie 1864 referitoare la comune şi judeţe, necontravenind
Constituţiei, au rămas în vigoare.
Legea din 1872 aduce câteva modificări. Cele mai importante sunt:
~6
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a) legea din 1864 dispunea că prefectul este preşedintele comitetului
permanent; legea din 1872 modifică această dispoziţie statornicind că
preşedintele se numeşte de capul statului după recomandarea ministrului de
interne" dintre membri aleşi pentru a forma comitetul permanent''. Prin urmare
se dă consiliului judeţean dreptul de a-şi alege preşedintele; aceasta este o
dispoziţie descentralizatoare;
b) o altă modificare este mărirea numărului consilierilor judeţeni;
Prin Convenţia de la Berlin, din anul 1878, se recunoaşte Independenţa
României, Dobrogea şi Delta Dunării intrând în componenţa statului român, iar
în schimbul acestora Rusia a smuls trei judeţe clin sudul Basarabiei. Cele două
judeţe din Dobrogea, Tulcea şi Constanţa, erau administrate de un prefect care
avea aceleaşi atribuţii ca şi prefecţii din Regat; în fruntea ocoalelor se afla câte
un administrator, iar fiecare comună era condusă de primar asistat de consiliul
comunal. Prefectul şi administratorii erau numiţi de Rege la propunerea
ministrului de interne, potrivit legii proprietăţilor imobiliare numai românii
puteau deţine proprietăţi rurale în Dobrogea, titlurile emanate de autorităţile
otomane înainte de 11 aprilie 1877 fiind declarate nule.
Legea din 1883 stabileşte dispoziţii mai largi. Amintim două din cele mai
însemnate:
I) legea din 1883 ia prefectului dreptul de a executa deciziunile
consiliului judeţean şi trece această atribuţie comitetului permanent.
Într-adevăr după această lege atribuţia comitetului permanent se referă
atât la administrarea intereselor judeţului cât şi la modul executării lor. Aşadar
după această lege comitetul permanent are drept de control asupra autorităţii
executive în judeţ care este prefectul - de aici necesitatea - în drept - ca
prefectul să se consulte întotdeauna cu comitetul permanent: în fapt comitetul
permanent a fost dependent de prefect.
2) legea din 1883 măreşte sfera de activitate şi dreptul de iniţiativă a
consiliilor judeţene.
Legea din 4 octombrie 1892 pentru orgamzarea autorităţilor
administrative exterioare, dependente de Ministerul de Interne şi fixarea
circumscripţiilor administrative împărţea noul teritoriu în judeţe, judeţele în
plase, plasele în comune. Se fixau, de asemenea, numărul, limitele, denumirea
şi reşedinţa fiecărei plase, se stabilea şi organizarea serviciilor, personalul şi
atribuţiile acestora.
Prefectul era numit prin decret regal, subordonat direct Ministerului de
Interne şi reprezenta puterea executivă în toată circumscripţia de sub
administraţia sa. Urmărea aplicarea legilor de administraţie publică şi
menţinerea ordinii şi siguranţei publice.
Sistemul inaugurat în 1892 pe lângă faptul că este contrar dezvoltării
autonomiei locale nu oferă, pe de altă parte, nici o garanţie de bună
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în localitate: căci atribuţiile îngrămădite asupra
prefeclului sunt atât de multiple şi variate, încât cu toată obiectivitatea şi
capacitatea de muncă, ce am putea presupune unui funcţionar model. Totuşi, el
se află în imposibilitate de a face faţă atâtor însărcinări ce apasă asupra lui, atât
ca reprezentant şi agent al guvernului central cât şi ca unic administrator al
tuLUror afacerilor şi intereselor materiale şi morale aşa de varii şi numeroase.
Această situaţiune consacrată de legea din 1894 în contrazicere cu
evolupa de până atunci, a dat naştere nevoii de a se modifica de urgenţă legea
aceasta. Şi într-adevăr, în anul 1898, se propune şi se votează în Senat un
proiect de lege care modifică organizarea judeţeană, dar acesta nu mai esle
votat, şi, în Cameră neputând fi pus în aplicare.
Iată cum privea prof. Paul Negulescu în Tratatul său de drept
18
administrativ din 1906, organizarea noastră judeţeană :
„Judeţul, creat ca circumscripţiune autonomă la 1864, nu a îndeplinit
întru nimic speranţele ce se puseseră odată cu noua organizare; ca şi mai
înainte el pare a fi numai o subdiviziune teritorială, pentru care ideea de
personalitate ce i-a fost acordată, constituie numai o risipă a banilor
contribuabilului şi în acelaşi timp o împiedicare în mersul afacerilor publice.
Cauzele pentru care experienţa încercată în 1864 nu a reuşit întru nimic sunt
numeroase, ele se reduc la ideea că legiuitorul din 1864 voind să introducă
descentralizarea administrativă a acordat judeţului numai personalitatea
morală, fără să-i lase nici un drept de deciziune propriu; dând drept organelor
care-l reprezintă, de a se pronunţa în mulţime de cazuri, dar supunând toate
deciziunile acestor organe aprobării autorităţilor centrale aşa încât în loc ca
interesele locale să poată fi rezolvate de autorităţile judeţene cum era natural,
aceste autorităţi nu pot să facă decât încheieri care devin lucrătoare numai în
urma aprobării de la cenlru. Într-un sistem sincer centralizator autorităţile
instituite în localitate examinează şi raportează, autoritatea centrală însă
decide.
Într-un sistem aşa zis descentralizator cum era creat prin legea din 1864,
autorităţile locale studiază şi apoi decid, deciziunea trebuie trimisă însă
autorităţilor superioare, care de cele mai multe ori voiesc să se informeze, care
de cele mai multe ori nu au aceleaşi idei ca organele reprezentative ale
judeţului, prin urmare iacă împiedicări legale care fac aproape ca acţiunea
administrativă să fie împiedicată sau care o paralizează, cu desăvârşire.
Toate modificările introduse prin legile din 1866, 1872, 1883, 1894, nu
au făcut decât să lărgească foarte puţin legăturile care încătuşau aşa de strâns,
încât opreau cu desăvârşire dezvoltarea judeţului ca circumscripţie autonomă.
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a organizării judeţene ar trebui să caute mai întâi să
mărească mijloacele financiare ale judeţului, fără să se îngreuneze sarcinile
care apasă asupra contribuabililor".
O

reformă serioasă

111.2. Le~ec1 de un(flcare administrativă a României din 1925.
în structura administraţiei publice locale

Mod(ficări

Legea nr. 1972/1925 de unificare administrativă prevedea la art. I că
teritoriul României se împarte din punct de vedere administrativ în judeţe iar
. deţe Ie m comune-19 .
JU
Articolul 5 din legea mai sus amintită menţiona că, pentru înlesnirea
controlului, supravegherea aplicării legilor şi buna îndrumare a administraţiei,
judeţele se împart în circumscripţii numite plăşi, cuprinzând mai multe
comune, iar comunele urbane în circumscripţii numite sectoare. Sectoarele şi
plasele nu sunt persoane juridice.
Comuna şi judeţul sunt persoane juridice. Ele au deplină capacitate
pentru tot ce priveşte iniţiativa şi administrarea intereselor locale.
Comuna şi judeţul îşi administrează interesele lor locale prin consilii
compuse din consilieri aleşi, de drept şi consilieri femei cooptate obligatoriu în
comunele reşedinţă de judeţ. Aceste consilii sunt datoare să execute şi măsurile
de interes general ordonate de autoritatea centrală în limitele competenţei sale
legale.
Judeţul îşi rezolva problemele prin consiliul judeţean. Acesta se
compunea din:
- 3/5 membri aleşi de toţi alegătorii judeţeni cu vot universal, egal, direct,
secret obligatoriu prin scrutin pe listă;
- până la 2/5 membrii de drept.
Numărul consilierilor judeţeni se stabileşte în funcţie de numărul
populaţiei. La 400.000 locuitori numărul consilierilor era de 36, la 200.000 de
30, în celelalte judeţe numărul era de 24. Odată cu consilierii se alege un număr
de supleanţi egal cu o treime din numărul acestora. Numărul nu se poate
modifica decât din IOîn JO ani.
Sunt consilieri de drept:
- primarul şi eventual până la 2 consilieri aleşi din consiliul comunei urbane de
A

reşedinţă;
lucrări

cei mai înalţi în grad ai ministerelor sănătăţii, agriculturii,
publice administratorul financiar, agricol, protoereul cultului care are

cei mai

mulţi credincioşi;

-
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industrie

şi

de

muncă;

- şeful serviciului contencios al statului.
Consiliul are organe de conducere:
- un preşedinte;
- 2 vicepreşedinţi;
- un secretar;
- 2 chestori.
Consiliul va forma cinci comisii fiecare din cel puţin 5 membri şi cel
mult 8 membri, un consilier judeţean poate face parte din cel mult 2 comisii.
Comisiile ce funcţionau în cadrul consiliului erau:
- comisia administrativă, financiară şi de control;
- comisia pentru lucrări publice;
- com1s1a economică;
- comisia cultelor şi învăţământului;
- comisia sanitară şi de ocrotiri sociale.
Potrivit art. 113 prefectul poate să ia parte la şedinţele acestor comisii iar
şefii serviciilor speciale judeţene precum şi administratorul financiar sunt
datori a lua parte la şedinţele comisiei respective. Comisiile pot să decidă
pentru cercetarea chestiunilor de competenţa lor. Comisiile lucrează ori de câte
ori este nevoie. Consiliile judeţene au iniţiativa şi decid în toate chestiunile de
interes judeţean. Conform art. 118 sunt de interes judeţean:
- învăţământul primar, profesional, secundar;
- sănătatea publică şi ocrotirile sociale;
- construcţia şi întreţinerea căilor de comunicaţie, lucrări publice, precum şi
numirea personalului administrativ şi tehnic;
- măsuri pentru sprijinirea comerţului.
Funcţionarea Consiliului judeţean:
Consiliul judeţean se întruneşte în capitala judeţului în localul prefecturii,
în sesiune ordinară la 1 octombrie şi l martie.
În sesiune extraordinară consiliul se întruneşte de câte ori interesele
judeţului o cer. Convocarea se face de către preşedinte. Durata sesiunii
ordinare este de 15 zile, dar se poate prelungi. Durata sesiunii extraordinare nu
poate depăşi 10 zile. Convocarea se face cu zece zile înainte şi se publică în
Monitorul judeţului.
Consiliul judeţean ţine mai multe şedinţe pe zi. Consiliul judeţean nu
poate delibera dacă nu este de faţă cel puţin majoritatea absolută. În caz de
paritate propunerea este respinsă. Consilierii votează prin apel nominal sau prin
ridicare de mâini. În chestiuni de persoane votul este secret. Mandatul de
consilier judeţean nu este retribuit, vor primi o indemnizaţie de transport şi de
întreţinere pentru fiecare zi.
https://biblioteca-digitala.ro
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ei:
Raportorii celor cinci comisii de specialitate compun delegaţiunea
permanentă. Preşedintele delegaţiunii permanente este prefectul. Delegaţiunea
permanentă lucrează în mod continuu. Pentru fiecare şedinţă se încheie un
proces verbal. Delegaţiunea permanentă se pronunţă asupra oricăreia dintre
chestiuni, de competenţă consiliului, exceptând votarea bugetului,
împrumuturi, înstrăinări, tranzacţii, concesionarea de servicii, dar are şi
atribuţii proprii şi anume:
- supraveghează administraţia serviciilor judeţului;
- supraveghează, controlează şi îndrumă administraţia comunelor din judeţ, cu
excepţia municipiilor;
- se pronunţă asupra încheierii socotelilor consiliilor comunale;
- îşi dă avizul cerut de autorităţi;
- hotărăşte asupra tuturor contestaţiilor;
- se pronunţă ca instanţă de conciliere;
- ia măsuri pentru apărarea intereselor judeţului în justiţie.
Delegaţiunea permanentă este şi un organ consultativ al prefectului.
Serviciile administraţiunii judeţene sunt:
- Serviciul financiar şi de contabilitate;
- Serviciul administrativ;
- Serviciul statistic;
- Serviciul tehnic al drumurilor şi construcţiilor;
- Serviciul sanitar şi al ocrotirilor sociale;
- Serviciul veterinar şi zootehnic;
- Serviciul învăţământului;
- Serviciul cultului;
- Serviciul economic;
- Serviciul contencios;
Funcţionarii judeţeni sunt de două categorii: administrativi şi de
specialitate. Funcţionari administrativi: secretarul consiliului judeţean,
directorii, şefii diferitelor servicii, şefii de birouri, impiegaţii şi asimilaţii lor.
Funcţionari
de specialitate: personalul din învăţământ, contencios, sanitar,
veterinar, financiar, economic şi agricol.
Prefectul şi consiliul de prefectură:
30
Prefectul judeţului se numeşte prin decret regal, în urma propunerii
ministrului de interne. Pentru a fi numit prefect, pe lângă celelalte condiţii
generale cerute funcţionarilor publici, candidatul trebuia să aibă vârsta de 30
ani împliniţi şi să posede diploma unei şcoli superioare de stat.
Prefectul nu poate ocupa nici o altă funcţie publică plătită de stat.
10
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calitatea sa de reprezentat al puterii centrale, prefectul este

şi

administraţiunii judeţene.

El are controlul şi supravegherea tuturor serviciilor judeţene şi comunale.
El veghează şi ia măsurile necesare ca să se exercite hotărârile consiliului
judeţean şi ale delegaţiei permanente. La şedinţele consiliului judeţean
prefectul asista în dubla sa calitate de reprezentant al puterii centrale şi al
intereselor locale. La şedinţele consiliului municipal prefectul asista ca
reprezentant al puterii centrale, având dreptul să-şi spună cuvântul ori de câte
ori credea că interesele statului ar putea fi atinse.
Prefectul împreună cu delegaţia permanentă pregăteşte lucrările care
trebuie aduse în discuţia consiliului judeţean.
Prefectul exercita toate atribuţiile ce-i sunt deferite prin legi şi
regulamente generale şi judeţene.
Prefectul este şeful poliţiei în judeţ. Ia măsuri pentru prevenirea
delictelor, îngrijeşte de menţinerea ordinei şi siguranţei publice.
El dă ordine tuturor organelor poliţieneşti, jandarmeriei, care sunt
obligate să le execute de îndată.
Prefectul obligă ofiţerii poliţiei judiciare să dreseze ei actele necesare
pentru consolidarea crimelor, delictelor, şi contravenţiilor.
Prefectul supraveghează toate instituţiile de binefacere şi asistenţă
socială.

În caz de inundaţii, epidemii, epizootii şi altele asemenea, ia toate
măsurile reclamate de împrejurări şi intervine în acest scop la autorităţile
respective.
Prefectul, ca reprezentant al guvernului în judeţ, are dreptul să raporteze
departamentelor, observaţiunile ce ar avea de făcut asupra funcţionarilor
diferitelor servicii publice.
Prefectul este obligat să convoace în conferinţă la reşedinţa fiecărei plase
cel puţin de 2 ori pe an administratorul financiar, consilierul agricol, medicul şi
veterinarul primar al judeţului, pretorul, primarii, notarii şi funcţionarii plasei
respective, precum şi preşedinţii federaţiilor de bănci şi producţie.
Prefectul adresează la finele fiecărui an ministrului de interne, şi publică
un rap011 amănunţit asupra stării generale, financiare, economice, culturale şi
administrative.
Ordonanţele date de prefect nu devin executorii decât după ce au fost
aduse la cunoştinţă publică prin afişare.
Prefectul avea la dispoziţia sa 2 funcţionari administrativi.
Prezintă ministrului de interne demisia sa şi cererile de concediu.
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În fiecare judeţ va funcţiona un consiliu de prefectură:i 1, compus din
prefect ca preşedinte, primarul comunei reşedinţă de judeţ, primul procuror sau
procurorul tribunalului, medicul primar al judeţului, administratorul financiar,
inginerul, arhitectul, veterinarul, revizorul şcolar, consilierul agricol,
silvicultorul, comandantul companiei de jandarmi, reprezentanţii de la
reşedinţă ai ministerelor industriei comerţului şi muncii.
Atribuţiile consiliului erau acelea de a armoniza activitatea diferitelor
instituţii publice.
Pe lângă prefect, la nivelul judeţului, ca înlocuitor al acestuia funcţiona
subprefectu I.
Subprefectul era numit prin decret regal, la propunerea ministrului de
interne şi la recomandarea prefectului. Pe lângă celelalte condiţii cerute pentru
funcţionarii publici, pentru a ocupa funcţia de subprefect persoana desemnată
trebuia să fie licenţiată în drept şi să fi servit 5 ani ca administrator ele plasă.
Subprefectul ajuta prefectul în îndeplinirea atribuţiilor sale. El este ofiţer al
poliţiei judiciare.
Legea din 24 iunie 1925 a fost prima lege a României întregite care a
realizat unificarea administrativă prin extinderea legislaţiei vechiului regat şi în
celelalte provincii. Ea a adus importante modificări şi organizării judeţene.
Principiile de la care a plecat legiuitorul, aşa cum rezultă din expunerea de
motive care a însoţit proiectul depus la Senat, erau următoarele:
„Cari sunt principiile de cari ne-am călăuzit?:i~
Am dat în grija comunelor şi judeţelor iniţiativa şi deciziunea în toate
chestiunile de interes local, în limita şi în cadrul prevăzut ele legile speciale.
Autorităţii centrale îi rămâne numai controlul activităţii instituţiunilor locale,
coordonarea acestei activităţi, cu aceea a statului, precum şi iniţiativa şi
deciziunea în chestiunile ele interes general.
Este foarte greu a despărţi printr-o linie de demarcaţie precisă câmpul
chestiunilor de interes local şi ele aceea nu ne vom opri în această expunere la o
enumerare şi la o definiţie. În corpul proiectului, se arată în capitolul respectiv,
cari sunt îndeosebi chestiunile de interes comunal şi judeţean, privitoare la
învăţământul primar şi elementar profesional, la cult, la sănătatea publică, la
edilitate, la îndestularea publică, la orânduirea finanţelor şi la poliţia comunală.
Nu mai trebuie să existe confuzii de atribuţii în ce priveşte pe funcţionarii
conducători atât în administraţiunile comunale cât şi judeţene, unde găsim şi pe
prefect şi pe primar reprezentând şi interese locale şi interese generale, ei fiind
reprezentanţi atât ai judeţului sau ai comunei cât şi ai statului. Reforma ar
trebui să asigure independenţa administraţiunilor locale. Prefectul, agent al
.li

11
·

lhide111.
Paul Negulescu, Romul Boilă, Gh. Alexianu, 01ui1., p. 512.
https://biblioteca-digitala.ro

INSTITUŢII

ALE

ADMINISTRAŢIEI

LOCALE

117

puterii centrale, funcţionar politic şi amovibil, nu poate fi un bun reprezentant
al intereselor judetului, pe care le sacrifică intereselor guvernului, precum şi
ordinelor ce primeşte de la centru. Din contră, un reprezentant al judeţului,
exponent al consiliului judeţean, asigură mult mai bine o reprezentare a acestor
interese locale".
J. Vermeulen, în studiul său critic asupra „Atribuţiunilor Prefectului",
publicat în Revista de Drept public an II, nr. l :n, spunea:
,,Înainte de a intra chiar în analiza dispoziţiunilor comentate din legea
pentru unificarea administrativă, ne putem întreba dacă bine a procedat
legiuitorul, înlăturând instituţiunea prefectului administrativ - instituţiune care
a existat ani de zile în Ardeal - şi menţinând numai instituţiunea prefectului
politic. Ce se înţelege prin prefectul politic şi prin prefectul administrativ?
Prefectul politic este acel organ reprezentând autoritatea centrală din judeţ şi
numit de guvern, în majoritatea cazurilor de Ministerul de Interne. Prefectul
administrativ este funcţionarul de carieră recrutat potrivit anumitor dispoziţiuni
legale, servind drept chezăşie de pregătire profesională, care se află în mod
permanent în fruntea judeţului, pentru deservirea intereselor sale de ordin local.
Atunci când s-a făurit legea pentru unificarea administrativă din 1925
legiuitorul discutând posibilitatea introducerii instituţiunei, prefectul politic o
respinge pe consideraţiunea că în Ardeal această insituţiune n-a dat roadele
aşteptate.

După

legea noastră administrativă, prefectul are atribuţiuni mult mai largi
decât cele de simplă supraveghere, cum vom vedea mai pe urmă. Prefectul,
potrivit art. 33 al. I, nu este numai reprezentantul puterii centrale ci şi capul
administraţi unii judeţene, de unde putinţa unui conflict veşnic dintre autoritatea
centrală şi cea locală. Prefectul, prin preocupările sale politice, se
dezinteresează prea mult de gospodăria judeţeană, de care este prea străin şi în
fruntea căreia nu se află decât într-un mod cu totul temporar. Neînţelegerile
dintre prefectul politic şi prefectul administrativ n-ar fi mai dăunătoare
intereselor judeţene decât neînţelegerile - în actuala lege dintre prefectul şi
delegaţiunea permanentă a Consiliului judeţean pe care o prezidează; sub o
altă formă, nu este decât o repetare a conflictelor dintre autorităţile centrale şi
cele locale. Dar socotim că aceste neînţelegeri s-ar mai rar într-un sistem cu
adoptarea celor doi prefecţi, întrucât sfera lor reciprocă de activitate bine
stabilită ar înlătura posibilitatea naşterii vreunui conflict, posibil în legea
actuală, confuză cât priveşte limitele atribuţiunilor prefectului politic. Nu
vedem de ce recrutarea prefectului administrativ poate să ridice vreo
dificultate. În perioada tranzitorie prin care trece ţara noastră, când într-adevăr
nu există încă la noi o conştiinţă administrativă, învăţământul administrativ
.n

Ibidem, p. 520.
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organizat, nu vom putea pretinde condiţiunile de admisibilitate în
această demnitate pe un certificat de pregătire sau de licenţă în ştiinţe
administrative.
Superioritatea prefectului administrativ constă în următoarele fapte:
1. În permanenţa funcţiunii sale, îi permite desăvârşirea unui program
întreg de activitate continuă, nestânjenită întru nimic de desfăşurarea
evenimentelor de ordin politic;
2. În alegerea sa de chiar locuitorii judeţului, situaţiune care îi creează o
stare de independenţă faţă de organele centrale, fiind locuitor, chiar din judeţul
care l-a ales; este mai chemat decât de orice funcţionar străin de judeţ şi delegat
de centru să cunoască nevoile ţinutului pe care-l conduce;
3. Pregătirea sa profesională care va face cu putinţă dezvoltarea
instituţiunilor administrative locale conform principiilor dictate de doctrina şi
practica administrativă modernă şi va oferi administraţilor o chezăşie de
sănătoasă îndrumare şi rezolvare a problemelor de care atârnă propăşirea
nefiind

încă

judeţului;

4. Atribuţiuni bine definite care vor împiedica astfel producerea oricărui
conflict posibil dintre puterea centrală şi cea locală."
Din cercetarea documentelor aflate în fondul prefecturii judeţului din
perioada 1864-1928, se desprind următoarele atribuţii ale acesteia: strângerea
34
de fonduri prin. s~~~cripţie p~~tru sprWnir~a războiul~i ?e i~depende~ţă _ ,
coordonarea act1v1taţ1lor poliţ1e1 locale··, dm partea care1a pnmea penod1c
informări referitoare la starea de spirit a populaţiei, întrunirile partidelor
politice, breslelor, sindicatelor, la desfăşurarea grevei generale din 1920;
36
aprobări de bugete ale comunelor , eliberări paşapoarte 37 , acordare de burse şi
38
ajutoare băneşti , fixarea taxelor, lucrări de îndiguire, construcţii de căi
39
ferate .
În timpul primei conflagraţii mondiale , prefectura a emis ordonanţe
privind introducerea stării de asediu, a gestionat situaţia judeţului în timpul
40
ocupaţiei germane , a sprijinit înfiinţarea de societăţi sportive, a unor şcoli de
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Arhivele Naţionale Bucureşti, fond M.A.I.,dosar 46/1877, f. 15.
Arhivele Naţionale Buzău, fond Prefectura jud. Buzău, dosar 64/1920, f. 22, 26, 30, 36, 43,
90, 93, 196.
Ibidem, dosar 130 /1916, f. 5-11.
Ibidem, dosar 33/1924, f. 7-9.
Ibidem, dosar 17/1927, f. 3, 14, dosar 29/1928, f. 5, 9.
Ibidem, dosar 34/1924, f. 6, dosar 4/ 1922, f. 34.
Ibidem, dosar 17/1918, f. 9, 48, fond Prefecturajud. Rm. Sărat, dosar 1/1918, f. 19.
https://biblioteca-digitala.ro

INSTITUŢII

ALE

ADMINISTRAŢIEI

LOCALE

119

meserii • După încheierea războiului, activitatea prefecturii a fost axată pe
42
aplicarea legii de reformă agrară .
41

11/.3. Evoluţia i11stituţ1e1
(Prefectura 1929-1949)

administrative

locale

publice

judefene

În Codul administrativ adnotat, Paul Negulescu, Romul Boilă şi Gh.
43
Alexianu comentează astfel Legea din 1929 • În expunerea de motive se
menţionează că inovaţia esenţială în această privinţă din proiectul de lege,
constă în electivitatea organului executiv al administraţiunii judeţene, care nu
mai este prefectul judeţului, ci preşedintele delegaţiunii consiliului judeţean,
cum a fost înainte de unire în Ardeal şi Basarabia.
Conform art. 195 din legea din 1929 consiliul judeţean şi delegaţia
consiliului judeţean vor administra judeţul cu ajutorul serviciilor judeţene şi a
personalului lor.
Ca reprezentant al puterii centrale, prefectul este şeful poliţiei judeţene şi
comisarul guvernului pe lângă administraţiunile locale.
Preşedintele delegaţiei permanente devine un organ executiv, se separă
organele chemate să reprezinte puterea centrală în localitate, de organele
însărcinate cu administraţiune judeţeană.
Art. 196 din amintita lege precizează: „consiliul judeţean se alege în
conformitate cu dispoziţiunile legii de faţă". În capitolul II referitor la
administraţia judeţeană, nu se arată normele de alegere ale consilierilor locali.
Dispoziţiile art. 365 din lege, arată normele de alegere. Deci, consilierii
judeţeni se vor alege prin vot universal, egal, direct secret, obligatoriu, cu
scrutin de listă, pe baza reprezentării profesionale.
Numărul consilierilor judeţeni aleşi, se stabileşte în proporţie cu
populaţia fără deosebire de sex, vârstă sau origine etnică. Acest număr este de
42 consilieri în judeţele care au populaţie mai mare de 400.000 locuitori, 36
consilieri în cele mai mari de 200.000 locuitori, 30 în celelalte judeţe.
Art. 198 indică pe membrii cu vot deliberativ şi pe membrii cu vot
consultativ. Cum raţiunea legii a fost ca membrii de drept cu vot consultativ să
fie ascultaţi, ori de câte ori vor fi supuse dezbaterilor consiliului chestiunile de
competenţa lor, ei urmează să fie invitaţi, ca şi consilieri aleşi, la şedinţele
consiliului judeţean şi ascultaţi în mod obligatoriu în chestiunile de competenţa
lor. Se aplică normele cuprinse în art. 80 din lege, iar părerile lor vor fi
~

1

~~
~.i

lhidem, fond Prefectura jud. Buzău, dosar 2811926, f. 18, dosar 50/1911, r. 47.
lhidem, dosar I/ 1921, r. ·1-61, dosar 3/ 1921, r. 1-133, dosar 6/ 1921, r. 1-91, dosar 7/1921,

r. 1-140.
Paul Negulescu, Romul Doilă, Gh. Alexianu op.cit„ p. 508.
https://biblioteca-digitala.ro

C.

120

Tănase

consemnate în procesul-verbal al şedinţei. De asemenea, se menţionează care
sunt membrii de drept cu vot deliberativ şi consultativ.
Art. 199 se referă la desemnarea persoanelor, pe funcţiuni şi după
calitate. Legea nu arată când se face desemnarea consilierilor judeţeni de drept,
de către directorul ministerial, adică înainte sau după constituirea consiliului
judeţean. Este raţional să se aplice dispoziţiile art. 78 din legea de faţă, adică
desemnarea consilierilor judeţeni de drept, va trebui să aibă loc înainte de
constituirea consiliului judeţean.
În art. 204 legiuitorul vorbeşte despre alegerea preşedintelui consiliului.
Tot atunci se alege, conform art.247, şi preşedintele delegaţiunii judeţene.
În art. 205 al legii, se arată despre consiliul judeţean: „În şedinţa de

constituire a acestuia se poate institui din sânul său comisiuni permanente sau
ad-hoc pentru chesti1111i speciale, după necesitli(i. Dar În mod obligatoriu va
trebui să aleagă o comisiune de verificare alcătuitâ din 5 membri". Legea din
1925 prevedea prin art. 110 şi alcătuirea comisiilor speciale, în mod
obligatoriu, alcătuite din 5-8 membri şi pe un termen de 4 ani. Ele erau în
număr de 5. Legea din 1929 a socotit să lase facultatea consiliului judeţean de
a institui comisiuni speciale sau ad-hoc, numai în cazurile în care va fi necesar
această instituire de comisiuni.
Art. 207 nu arată cine face convocările consiliului ordinar. Pentru
sesiunea de constituire a consiliului judeţean, convocarea se face de prefect
conform art. 21 al. I în termenul arătat de art. 23, pentru sesiuni le ordinare
convocarea făcându-se de către preşedintele delegaţiei judeţene. Deşi legea nu
arată precis acest lucru, el rezultă din următoarele consideraţiuni: a) dacă
convocarea consiliului în sesiunile extraordinare se face de preşedintele
delegaţiei judeţene, facultativ sau obligatoriu, cu atât mai mult, preşedintele
delegaţiei judeţene va trebui să facă convocările şedinţelor ordinare; b) art. 254
din lege, impune prezidentului delegaţiunii judeţene obligaţia de a trimite cu 5
zile înainte de deschiderea sesiunii, programul lucrărilor cu care urmează să se
ocupe consiliul; c) după natura atribuţiunilor preşedintelui delegaţiunii
judeţene.

la preşedintele consiliului judeţean, nu la preşedintele
care se alege, pe termen de 5 ani, odată cu delegaţia
consiliului judeţean. În art. 207-223 sunt nominalizate regulile de funcţionare a
consiliului judeţean.
În art. 208 legiuitorul lasă în atribuţiunea prezidentului delegaţiunii
judeţene convocările pentru şedinţele extraordinare; el are facultatea de a
convoca consiliul în sesiune extraordinară, ori de câte ori crede că interesele
judeţului reclamă aceasta.
În art. 209 legiuitorul vorbeşte de convocarea şi încunoştiinţările
speciale.
Art. 207 se

referă

delegaţiei judeţene
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se deschid şi se închid de preşedintele consiliului. Acesta poate
dispune ca încheierile luate în şedinţă secretă şi care se trec într-un registru
special păstrat în aceleaşi condiţiuni ca şi registrul şedinţelor publice (art. 212).
Preşedintele are poliţia adunării (art. 214).
Consilierii votează prin apel nominal sau prin ridicare de mâini.
Art. 223 din lege extinde principiul descentralizării administrative,
instituind colaborarea directă între organele elective sau delegaţii acestor
organe, cu cetăţenii localităţii.
Conform art. 224 consiliile judeţene iau iniţiativă şi decid în toate
chestiunile de interes judeţean, în conformitate cu legea, şi legi speciale.
Sunt considerate de interes judeţean:
- votarea bugetului;
- administrarea capitalurilor şi a averii judeţului;
- achiziţia şi înstrăinarea averilor imobiliare şi crearea fondurilor speciale;
- hotărârea impozitelor şi taxele necesare pentru satisfacerea trebuinţelor
judeţului;

- controlul gestiunii judeţului;
- pregătirea rapoartelor asupra chestiunilor de gospodărie judeţeană;
- clădirea, cumpărarea şi întreţinerea localurilor proprii;
- crearea şi întreţinerea de şcoli speciale, de agricultură, meserii şi de industrie
casnică;

- ajutorarea comunelor rurale pentru crearea şi întreţinerea şcolilor comunale;
- combaterea bolilor epidemice şi contagioase, precum şi prevenirea şi
combaterea epizootiilor;
- ajutorarea comunelor rurale pentru angajarea obligatorie a medicului şi a
moaşei comunale;
- înfiinţarea şi întreţinerea dispensarelor şi a spitalelor pentru căutarea
bolnavilor, a sanatoriilor pentru tuberculoşi, precum şi a azilurilor pentru
infirmi, săraci şi copii găsiţi;
- întreţinerea în ospicii a alienaţilor din judeţ, înfiinţarea caselor de patronaj şi
alte măsuri împotriva cerşitului şi vagabondajului;
măsuri pentru îmbunătăţirea rasei animalelor, organizarea staţiunilor de
montă cu reproducători de rasă;
- organizarea de expoziţii şi concursuri şi acordarea de diplome onorifice şi de
premii în natură sau în bani, pentm încurajarea întreprinderilor individuale şi
cooperative de tot felul;
- înfiinţarea de muzee locale, de maşini şi de unelte, de produse agricole şi
industriale în legătură cu trebuinţele judeţului sau fabricate ori produse în
.
11 or44 ;
cupnnsu
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Ibidem, p. 532.
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- construirea, întreţinerea şi plantarea drumurilor judeţene şi vicinale, potrivit
legilor speciale şi legii de faţă;
- organizarea poştei rurale, construirea şi întreţinerea comunicaţiilor telefonice
în judeţ, în conformitate cu legea poştelor;
- stimulează înfiinţarea şi ajută întreţinerea pepinierelor de arbori roditori şi alţi
arbori pentru plantarea drumurilor şi consolidarea terenurilor şi coastelor, după
localitate, lucrări de rectificare canalizare, îndiguire sau pentru scurgerea
apelor;
- îngrijirea pentru îmbunătăţiri funciare sau agricole din judeţ;
- stimulează organizarea de staţiuni agronomice şi de serviciu pentru
selecţionarea seminţelor, câmpuri de experienţă, serviciile de agricultură şi de
sericicultură, uscătorii pentru legume şi fructe;
- organizarea creditului popular, a caselor de economie, a băncilor, precum şi a
cooperativelor de cumpărare în comun şi de desfacerea produselor locale şi de
consum;
- măsuri pentru prestaţia muncii, organizarea lucrărilor publice, a atelierelor de
meserii, a azilurilor de noapte, a burselor, a birourilor de plasare;
- organizarea birourilor de consultaţie juridică şi de acte ele notariat pentru
populaţia lipsită de mijloace;
- îngrijirea pentru aplicarea reformei agrare şi organizarea noilor sate pentru
cei împroprietăriţi;
- iniţiativa şi intervenţia înaintea autorităţilor superioare în toate chestiunile de
interes local;
- consiliul judeţean stabileşte condiţiile în care bunurile din domeniul privat al
judeţului sunt a se arenda, închiria sau exploata (art. 225).
În art. 225 al. 2, legiuitorul dă în căderea consiliului judeţean, fixarea
retribuţiilor personalului, întrucât acestea nu sunt hotărâte prin legi şi
regulamente. În al. 2 al aceluiaşi articol: consiliul judeţean având dreptul să
autorizeze intentarea de procese ale judeţului înaintea instanţelor judecătoreşti,
implicit autorizează şi susţinerea lor şi exercitarea căilor de atac. În art. 225
al. 6, legiuitorul creează excepţional - o instanţă de recurs: Ministerul
Lucrărilor Publice, adică ministrul care hotărăşte în condiţiile legii.
Consiliul judeţean numeşte pe toţi funcţionarii supenon a1
administraţiunii judeţene.

De asemenea, consiliul poate msarcina pe unul sau mai mulţi din
membrii săi de a aduna la faţa locului informaţiile de care ar avea trebuinţă, în
marginea atribuţiilor sale.
Consiliul judeţean întocmeşte atât regulamentele necesare pentru
dezbaterile şi lucrările sale, cât şi pentru funcţionarea serviciilor judeţene.
Consiliul judeţean alege dintre membrii săi, îndată după constituirea biroului, o
delegaţie compusă din patru membri şi din prezidentul delegaţiei .
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în măsura trehuinţelor, numărul
şedinţelor sale în cursul anului şi fixează data ţinerii lor.
45
Atribuţiile preşedintelui şi ale delegaţiei judeţene: - aceasta înlocuieşte
consiliul judeţean în perioada dintre sesiuni, este un organ consultativ, decide
în chestiunea numirii, înaintării licenţierii funcţionarilor a căror numire nu este
rezervată, hotărăşte asupra tuturor contestaţiilor sau apelurilor ce-i sunt date,
supraveghează administraţia serviciilor judeţene, supraveghează, controlează şi
îndrumă administraţia satelor, se pronunţă asupra încheierilor adunărilor şi a
consiliilor săteşti, ia măsuri pentru apărarea intereselor judeţului în justiţie.
Prefectul poate ataca, pe căile stabilite prin legea de faţă, încheierile
delegaţiei judeţene, când acestea sunt luate cu încălcarea legii sau
regulamentelor, sau când sunt împotriva interesului general, chiar dacă se
găsesc în curs de executare.
Faţă de legea din 1925 în care erau menţionate 1O servicii judeţene, prin
legea din 1929 se reduce numărul acestora. Astfel, la nivel de judeţ funcţionau
următoarele servicii:
- Serviciul administrativ şi statistic;
- Serviciul financiar şi contabilitatea;
- Serviciul tehnic al drumurilor şi al construcţiilor;
- Serviciul sanitar şi al ocrotirilor sociale;
- Serviciul veterinar şi zootehnic;
- Serviciul învăţământului;
- Serviciul economic.
Pe lângă aceste servicii funcţionează un birou al cancelariei, care va
îndeplini pentru toate serviciile, lucrările de înregistrare, arhiva, expediţii.
Legea prevede modul de organizare al serviciului judeţean; ea fixează
numărul serviciilor care trebuie să le aibă judeţul. În acest articol sunt
specificate însă, toate serviciile judeţului, atât ca organ de administraţie cât şi
ca reprezentant al autorităţii de stat. Acest text trebuie pus în legătură cu
art. 265. Cu această interpretare trebuie să ajungem la concluzia că legea a
înţeles să dea în competenţa autorităţii locale o serie de servicii şi atribuţii care
aparţineau autorităţii centrale, deşi erau de interes local. În felul acesta se
înfăptuieşte adevărata descentralizare, luându-se însă toate garanţiile ca
interesele puterii centrale să nu fie primejduite. Într-adevăr chestiunea cea mai
delicată în cazul de faţă este aceea a recrutării funcţionarilor46 . De modul cum
aceşti funcţionari vor fi recrutaţi va depinde în bună măsură de funcţionarea
acestor servicii. S-ar putea crede însă, că recrutarea acestor funcţionari de către
~

5

~

6

judeţeană

LOCALE

hotărăşte,

Arhivele Nationale Buzău, fond Prefectura jud. Rm. Sărat, dosar 250/1930, f. 1-515, dosar
287I193 1, f. l - !05.
Paul Negulescu, Romul Boilă, Gh. Alexianu, op.cit„ p. 542.
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locale nu s-ar face în condiţii egale pentru întreaga ţară şi de aceea
ar fi preferabil să rămână funcţionari ai autorităţii centrale. Legea însă, voind să
realizeze o descentralizare integrală, a înţeles în acelaşi timp să ia cele mai
serioase măsuri pentru apărarea intereselor autorităţii centrale. În vederea
acestui scop, i-a pus acesteia la îndemână două mijloace:
a) obligaţia pentru autoritatea locală de a numi pe aceşti funcţionari în
conformitate cu art. 226, adică după legile speciale pentru funcţionarii de
specialitate şi după statutul funcţionarilor publici pentru ceilalţi funcţionari;
h) dreptul pentru autoritatea tutelară, de a ataca actele autorităţii tutelare,
privind numirea funcţionarilor (art. 342);
Serviciile judeţene de specialitate (serviciul sanitar şi al ocrotirilor
sociale, serviciul veterinar şi zootehnic) vor funcţiona cu atribuţiile ce le sunt
date de legile speciale (sanitare, veterinare, zootehnice). Din acest punct de
vedere toate legile speciale rămân în vigoare. Numai serviciile respective trec
din competenţa autorităţii centrale, în competenţa autorităţii locale, cea dintâi
păstrându-şi controlul asupra modului de funcţionare al acestor servicii.
Nu trebuie să se creadă că serviciul învăţământului de la judeţ ar fi tot
una cu revizoratul şcolar, prevăzut de art. 189 din legea de organizare a
Ministerelor. Revizoratul şcolar este un serviciu propriu al autorităţii centrale;
serviciul învăţământului de la judeţ este un serviciu al autorităţii locale, având
în competenţa sa atribuţiile date prin legea din J929 şi prin legi speciale.
În alineatul final al art. 258 legiuitorul declară „Nu se pot introduce în
buget funcţiuni neprevăzute în regulament". Luat acest alineat în mod separat,
am putea ajunge lesne la concluzia că legiuitorul a autorizat puterea executivă
47
să creeze funcţiuni publice, ceea ce este împotriva Constituţiei . Dar nu
aceasta a fost intenţia legiuitorului : funcţiunile publice au fost create în
articole care urmează, sau în diferitele legi speciale, atunci când e vorba de
funcţiunile de specialitate; însă nu toate judeţele au nevoie de toate funcţiunile,
în toate judeţele au nevoie de atâţia funcţionari. Prin art. 259 s-a prevăzut care
sunt funcţionarii obligatorii pe care trebuie să-i aibă un judeţ.
În mod obligatoriu, fiecare judeţ va avea un secretar general al judeţului
şi un casier, va mai putea avea facultativ un jurisconsult şi unul până la trei
inspectori judeţeni.
Secretarul general al judeţului supraveghează toate serviciile judeţului.
În fiecare judeţ va funcţiona o comisiune administrativă .
Un deziderat al administraţiunii, preconizat în special în Belgia, de Fayol,
este acela al coordonării activităţii diferitelor servicii publice. În vederea
acestui scop şi pentru ca prefectul judeţului, ca reprezentant al guvernului, să
poată să-şi dea în permanenţă seama de modul de funcţionare a tuturor
~
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serviciilor publice din departamentul său, de greutăţile ce se întâmplă şi pentru
a găsi o soluţie potrivită şi de comun acord problemelor care preocupă viaţa
administraţiei locale, legea a înfiinţat comisia administrativă a judeţului,
compusă din toţi şefii autorităţilor locale şi centrale. Ea este menită să devină
un for suprem, unde prin bunăvoinţa şi înţelegerea tuturor, să se asigure o
strânsă şi continuă colaborare între organismele autorităţii centrale şi a celei
locale. Fără această colaborare nu este cu putinţă să înfăptuim descentralizarea.
Această comisie va fi convocată în mod obligatoriu odată la şase luni.
Legiuitorul s-a ferit să pună obligaţia unei convocări mai dese, spre exemplu
săptămânal, aşa cum este în Belgia, întrucât fiind o instituţie nouă, este bine să
fie lăsată să prindă de la sine nu să fie impusă, căci instituţiile impuse de legi
nu pot niciodată trăi, legea a lăsat posibilitatea ca această comisiune să se
întrunească ori de câte ori se va crede necesar.
Atribuţiile comisiei sunt de a coordona activitatea diferitelor servicii
administrative din judeţ şi de a înlătura dificultăţile ce s-ar ivi în fiecare an în
aplicarea legilor.
Prefectu I:
În art. 269 din lege se precizează că prefectul judeţului se numeşte prin
decret regal, în urma propunerii Ministerului de Interne.
Pentru a fi numit prefect, pe lângă celelalte condiţiuni cerute
funcţionarilor publici, cu excepţia examenului de capacitate, candidatul trebuie
să aibă vârsta de 30 ani şi să posede studii universitare. Foştii senatori şi
deputaţi care au fost aleşi în cel puţin trei legislaturi, pot fi numiţi prefecţi, fără
altă calificaţie.

Articolul 269 al. II cere ca prefectul, în afară de vârsta de 30 ani şi studii
superioare, să întrunească şi celelalte condiţii cerute funcţionarilor publici.
Legiuitorul se referă la condiţiile de admisibilitate în funcţiuni cuprinse în
art. 5 din Statut. A derogat în mod expres de la condiţiunile speciale de
admisibilitate arătate în al. II şi III al art. 36 din statut şi la examenul de
capacitate prescris de art. 37 din statut. Art. 269 al. II cere prefectului să posede
studii universitare, sau studiile şcolilor superioare echivalente cu universităţile
cum arată şi art. 263 al. I, care trebuie să lămurească art. 269 din legea din
1929.
Din principiile art. 269, în ce priveşte condiţiile cerute pentru numirea
prefecţilor, legiuitorul a admis o derogare generală şi permanentă, aceea
cuprinsă în al. III al art. 269 privitoare la foştii deputaţi şi senatori aleşi în trei
legislaturi; a mai admis o derogare excepţională, aceea cuprinsă în art. 556 al
legii: prefecţii în funcţiune la promulgarea legii sunt dispensaţi de condiţiile
cerute pentru numirea prefectului.
Articolul 270 - Prefectul nu poate ocupa nicio altă funcţiune publică
plătită de stat, judeţ, sau comună, nici nu exercită vreo profesiune liberă, nici a
https://biblioteca-digitala.ro
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face parte ca administrator sau cenzor în consiliile societăţilor civile sau
comerciale, cooperative sau bănci populare din cuprinsul judeţului sau a căror
activitate se întinde şi în judeţ.
Art. 270 stabileşte incompatibilităţile, reproduce dispoziţiunea art. I din
legea cumulului şi art. 14 din legea statutului funcţionarilor publici al. I; ele
asemenea, dispoziţia din art. 14 al. II şi al. III pe care o lărgeşte, întinde
incompatibilitatea faţă ele orice profesiune liberă.
Art. 271 - Când locul de prefect devine vacant, Ministerul de Interne
poate însărcina cu conducerea prefecturii, până la numirea titularului, pe un
inspector general administrativ.
Art. 271 - Ca delegat al autorităţii centrale, prefectul de judeţ reprezintă
guvernul şi puterea executivă şi stă în legătură cu fiecare minister prin
directoratul ministerial şi prin serviciile ministeriale locale.
Art. 273 - Prefectul, ca reprezentant al guvernului, exercită controlul şi
supravegherea tuturor administraţiunilor locale din judeţ, în care calitate el
f uncţ1onan
.
') or48 .
.
poate cere pe depstrea
Art. 274 - Prefectul exercită toate atribuţiunile ce-i sunt deferile prin legi
şi regulamente; îngrijeşte de publicarea legilor şi regulamentelor generale şi
veghează la aplicarea lor.
Art. 275 - Prefectul este îndatorat ele a da concursul său pentru aducerea
la îndeplinire a deciziunilor executorii ale consiliului judeţean şi delegaţiei
consiliului judeţean.
Art. 276 - Prefectul este şeful poliţiei în judeţ şi exercită atribuţiile sale
poliţieneşti în conformitate cu dispoziţiile art. 68 şi 69 din legea de organizare
a poliţiei generale a statului. În această calitate el ia măsuri pentru prevenirea
delictelor şi îngrijeşte de menţinerea ordinii şi siguranţei publice.
El dă ordine tuturor organelor poliţieneşti şi jandarmeriei, care sunt
obligate să le execute de îndată, în conformitate cu legea poliţiilor.
El poate să ceară punerea în mişcare a f011ei armate. În caz de rebeliune,
sediţiune, atrupamente tumultuoase, împotrivire la executarea legilor sau
ordonanţelor ori alte evenimente neprevăzute, care ar ameninţa ordinea
publică, siguranţa persoanelor şi a proprietăţilor. În acest caz, în afară de
raportul către directorat, el informează direct şi Ministerul de Interne şi de
Război. Ofiţerii comandanţi sunt ţinuţi însă a satisface de îndată cererea scrisă
a prefectului, fără a mai aştepta şi alte aprobări.
Art. 277 - Prefectul supraveghează toate instituţiunile de binefacere şi
asistenţă socială care depind de stat, judeţ sau comună.

~8
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El nu poate lua nici o măsură directă, ci numai semnalează către
autoritatea sau departamentul de care depinde instituţia, neajunsurile sau
abaterile constatate, înştiinţând totodată şi pe directorul ministerial.
În caz când aceste instituţii depind de judeţ, el va înştiinţa pe preşedintele
delegaţiei judeţene.

Art. 278 - Prefectul, ca reprezentant al guvernului în judeţul său, are
dreptul să raporteze departamentelor respective, observaţiile ce ar avea de făcut
asupra funcţionării diferitelor servicii publice.
El poate indica şi măsurile de îmbunătăţire pe care le-ar reclama bunul
mers al acestor servicii.
Art. 279 - Prefectul adresează, la finele fiecărui an Ministerului de
Interne, prin directorul ministerial, un raport amănunţit asupra stării generale
financiare, economice, culturale şi administrative a judeţului şi a comunelor clin
•
. .
49
ctrcumscnpţia sa .
Art. 280 - Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt impuse de prezenta
50
lege , prefectul are dreptul să dea ordonanţe în marginile legilor şi
regulamentelor de administraţiune generală.
Ordonanţele, înainte ele a fi publicate, vor trebui să fie comunicate prin
directorul ministerial, Ministerului de Interne.
Ordonanţele privitoare la măsurile sanitare, veterinare, lucrări publice
agricole, etc., vor fi date clupă consultarea şefilor serviciilor respective şi vor fi
contrasemnate de aceştia.
Conform art. 281, Ministerul de Interne poate să anuleze ordonanţele în
întregimea lor sau să suprime din ele dispoziţiunile contrarii legilor şi
regulamentelor sau intereselor superioare de stat.
Nulitatea ordonanţelor se poate pronunţa la orice epocă.
Ordonanţele nu devin executorii, aşa cum se precizează în art. 282 51 ,
decât după ce au fost aduse la cunoştinţa publică prin afişare şi publicare, când
conţin dispoziţii generale, şi prin notificări individuale publicare când conţin
dispoziţiuni generale, şi prin notificări individuale făcute interesaţilor, în
celelalte cazuri.
Prefectul va avea unul sau mai mulţi funcţionari administrativi la
dispoziţiunea sa, după cum va stabili directorul ministerial local, care vor
forma cabinetul prefectului. Atribuţiunile lor se vor stabili prin regulament.
Prefectul prezintă Ministerului de Interne demisia, iar cererea sa de
concediu directoratului, fiind în acest din urmă caz suplinit printr-un prim

~·>
50
1
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pretor. Afară de cazurile prevăzute expres, prefectul va coresponda cu guvernul
central numai prin directoratul ministerial.
Prefectul poate fi înlocuit de către Ministerul de Interne, oricând va crede
necesar.
Directoratele ministeriale care erau centre de administraţie şi inspecţie
locală, cu sediul în Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi şi Timişoara, având fiecare, ca
rază de activitate, câte o asociaţie de judeţe, erau conduse de un director
ministerial local, cu rang ele subsecretar de stat.
Prin Legea administrativă din 1936, s-au stabilit noi măsuri pe planul
organizării şi funcţionării administraţiei locale:
- se măreau atribuţiile prefectului, ca organ al puterii centrale, dându-i dreptul
să controleze toate serviciile publice din judeţ;
- se asigura continuitatea funcţionării consiliilor comunale şi judeţene, prin
schimbarea unei jumătăţi clin numărul consilierilor din 3 în 3 ani (prin tragere
la sorţi) şi menţinerea fostului primar şi prefect.
În cap. I al legii, se menţiona că judeţele şi comunele sunt persoane
. .d.1ce·s~-.
.iun
În ceea ce priveşte administrarea judeţului, aceasta este încredinţată
consiliului judeţean ca organ deliberativ, delegaţiunii judeţene ca organ
deliberativ şi organ executiv şi prefectului.
Delegaţia permanentă este compusă, cf. dispoziţiilor art. 77, şi lucrează
sub preşedinţia unuia dintre membrii ei. Delegaţia se întruneşte în localul
prefecturii.
Prezenţa prefectului sau a înlocuitorului legal este obligatorie.
Consiliul nu poate conferi delegaţiei dreptul de a decide asupra
modificării lui, aprobarea conturilor, a împrumuturilor, a actelor de dispoziţie.
Delegaţia permanentă mai are următoarele atribuţii:
- verifică conturile de gestiune;
- ia măsuri pentru apărarea intereselor judeţului;
- inspectează, controlează şi îndrumă administraţia serviciilor judeţene;
- este organ consultativ al prefectului.
Prefectul de judeţ se numeşte şi se revocă prin decret în urma propunerii
ministrului de interne şi stă direct sub ordinele acestuia.
- este reprezentantul guvernului şi şeful administraţiunii judeţene;
- ca reprezentant al guvernului veghează la aplicarea legilor şi regulamentelor;
- inspectează şcolile de stat de toate gradele;
- trebuie să fie informat de orice anchetă orânduită;

:\!
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- în caz de inundaţii, epidemii, epizootii şi alte asemenea cazuri, prefectul ia
toate măsurile reclamate de împrejurări şi intervine în acest scop al autorităţilor
respective;
- este preşedintele comisiunii judeţene de apărare pe care o convocă obligatoriu
trimestrial;
- conduce şi controlează întocmirea planurilor de apărare a judeţului ;
- prefectul este şeful poliţiei şi jandarmeriei;
- prefectul poate lua măsuri pentru risipirea întrunirilor când primejduiesc
ordinea şi siguranţa statului;
- ca şef al administraţi unii judeţene prefectul numeşte, înaintează, licenţiază şi
aplică pedepsele disciplinare tuturor funcţionarilor publici;
- are dreptul de a amenda pe primari şi ajutorii de primari;
- îngrijeşte de toate interesele judeţului;
- dă ordonanţe;
- prefectul, la sfârşit de an, va întocmi o dare de seamă asupra activităţii pe care
o va supune consiliului judeţean, ministrului de interne;
- prefectul poartă la ceremonii ca semn distinctiv o cingătoare cu culorile
naţionale şi prezidează aceste ceremonii.
Conform art. 90 din lege 53 , prefectul este obligat să convoace în
conferinţe educative, cel puţin o dată pe lună, pe toţi funcţionarii din capitala
judeţului ce aparţin primăriei sau prefecturii.
Consiliul de prefectură este sub preşedinţia prefectului. Este compus din
medicul primar uman, veterinar, administratorii financiari, inginerul şef al
judeţului, arhitectul, revizorul şcolar, directorul serviciului agricol judeţean.
Se întruneşte o dată pe lună.
Are următoarele atribuţii:
- asigură bunul mers al serviciilor din judeţ;
- membrii consiliului, vor rap011a situaţia serviciului ce îl conduc, nevoile cu
dificultăţile ce se ivesc;
- consiliul prefecturii colaborează cu prefectul şi delegaţia permanentă la
punerea în aplicare a legilor şi regulamentelor.
Subprefectul:
- este funcţionar de stat plătit de ministerul de interne;
- exercită în numele prefectului supravegherea asupra tuturor serviciilor
judeţene, dă directive, coordonează şi armonizează activitatea lor;
- controlează primirea şi repartizarea corespondenţei tuturor serviciilor;
- eliberează copii legalizate de pe actele devenite publice;

53
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- este de drept membru în toale comisiile instituite pentru orice fel de
organizare;
- ajută prefectul în ţinerea, executarea şi conducerea lucrărilor de mobilizare;
- este înlocuit de secretarul general.
În Monitorul oficial nr. 40 din 18 februarie, este publicat Regulamentul
de aplicare a legii administrative.

Cap. I
Dispoziţiuni

generale referitoare la modificări teritoriale,
nume ale unităţilor administrative
I. Modificări teritoriale şi schimbări de nume
II. Liste electorale şi eligibilitate

schimbări

de

Cap. II
Serviciile administraţiei locale
I. Organizarea serviciilor şi birourilor judeţene
II. Organizarea serviciilor şi birourilor administraţiilor comunelor urbane
Cap. III
Procedura

administrativă
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Schema de organizare a serviciilor şi birourilor prefecturilor judeţelor din
categoria I
Secretar General
Avocat
4 Şefi ele serviciu
12 Şefi de birou
15 Subşefi de birou
20 Impiegaţi
6 Dactilografi
Total - 59
111u:n:cruL

Biroul 111ohili1;-1rii. ap;lr.ini
pasi' c şi insu·. prcmili1.

Scn ici ni Cnllural
I ~cr scn iciu

lliroul im ;iţ.

şi

cullc

S11hprcrcc1nl pli11i1
de ~lal

Hironl juridi<.:
I a\ocal

Biroul bunurilor ~i
i111c111arnl11i

I ~r scr\iciu

Biroul economic
licilaliilor

Sccrclarnl general

şi

al

Scn ici ul ri11a11ciar şi de co111ahili1a1c
I ~cr SCI"\ 1<.:i11

llim11I
n:g.
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Schema de organizare a serviciilor şi birourilor prefecturilor judeţelor din
categoria II
Secretar General
Avocat
4 Şefi de serviciu
I O Şefi de birou
14 Subşefi de birou
16 Impiegaţi
5 Dactilografi
Total - 51

l'c1l1i11dl1I pri.:JCct11l111

PIU:HCTllL

Biroul mohili1<irii. ap:i1~ini
pasi\ c şi insu- pr.::milit.

Ser\ i<:iul c11l111ral
I ş<!f SCr\ iciu

Biroul im :i\.

Suhprcfcclul plt11i1
de stat

fliroul jundic
I mocat

Biroul Imnurilor şi
imcnta111lui

~·culte

I şd SCfficiu

Biroul cco110111ic
licitai ii lor

şi

al

Scr\·ici11l li11anciur ş1 de contahilitatc
I şef SCr\ ici11

Biroul conlahilit:ipi
judc\cnc

Bimul ad111i11islra(lci de
stat. pcrsoual şi turism
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Schema de organizare a serviciilor şi birourilor prefecturilor judeţelor din
categoria III
Secretar General
I Avocat
2 Şefi de serviciu
7 Şefi de birou
9 Subşefi de birou

11 Impiegaţi
3 Dactilografi
Total - 34
( ';illiJ1l.'Lltl 1m:Jl.-rl11lu1

PIU:H:CTllL

l3iroul 111obilid1rii. ;1p;\r:1rii
pasi1 c şi i1L,lr. premii ii.

Subprclcctul
de stat

pl~tit

Uiroul juridic
I mol'.al

Sccreta111I general

Sen iciul admini<>tralh
I şef scn iciu

Biroul cmuahilit:\lii
.1mk1cuc

sial. '>lalislid

şi

comunale

111ris111
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Schema de organizare a serviciilor şi birourilor prefecturilor judeţelor din
categoria IV

I Secretar General
I Avocat
2 Şefi de serviciu
6 Şefi de birou
7 Subşefi de birou
9 Impiegaţi
2 Dactilografi
Total - 28
l ·ahi11cl11l

PIU:H:CrtlL

Biroul 111obili1Iuii. ;ip;ir.lrii
pas1\'c ş1 i11slr. prc111ili1.

Suhprcrcc1ul
de Sial

plă1i1

pr~.:k.-duh11

Biro11l .111ridic
I a\ocal

Sccrc1a111I general

Se" iciul acl111i11is1r.11i1
I şef'><:" iciu

Biroul co111abili1:l!ii
jmlc{CllC

comunale

Biroul admi11is1r.iti<'i de
sial. ;1;11is11c;i şi lmism
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Pe baza Constituţiei din anul 1938, a fost elaborată Legea administrativă
din 1938. Potrivit acesteia, administraţia locală se exercita prin următoarele
unităţi teritoriale: comună, plasă, judeţ şi ţinut.
54
Conform legii din 1938 , judeţul este circumscripţia administrativă de
control.
Prefectul este în judeţul său, reprezentantul guvernului şi al Ministrului
de Interne, fiind funcţionar de carieră. Se numeşte prin decret.
Atribuiii:
- este şeful ierarhic al tuturor funcţionarilor exteriori ai Ministerului de Interne.
În acest caz are următoarele atribuţii:
- supraveghează activitatea funcţionarilor şi serviciilor;
- supraveghează şi controlează comunele;
- execută şi controlează lucrările de interes judeţean;
- convoacă în fiecare lună pe pretori şi pe şefii serviciilor exterioare din judeţ;
- îndrumă, controlează şi este personal răspunzător de executarea lucrărilor de
mobilizare şi organizarea naţiunii;
- supraveghează toate unităţile de binefacere şi asistenţă socială, care depind de
stat;
- supraveghează şi controlează comunităţile religioase precum şi toate
persoanele juridice din judeţ;
- prefectul ia măsuri să prevină infracţiunile şi se îngrijeşte de menţinerea
ordinei şi siguranţei publice.
Cancelaria prefectului este formată dintr-un şef de serviciu şi un număr
de funcţionari după nevoile serviciului.
Pe lângă prefect funcţiona Consiliul de Prefectură format, în general, din
şefii serviciilor judeţene.
În perioada de la 23 august 1944 şi până la adoptarea Constituţiei din
1948 s-a menţinut organizarea prevăzută de Legea de organizare administrativă
din 14 august 1938, însă pe baza Legilor nr. 486/1944 şi 217 /1945 pentru
purificarea administraţiei publice au fost luate măsuri de îndepărtare din
aparatul de stat a tuturor elementelor reacţionare ale fostului regim. Toate
organele administrative depindeau, potrivit legii din 1938, de Ministerul de
lnterne 55 .
Documentele păstrate în fondurile arhivistice create de prefecturi, oferă o
bogată paletă de informaţii începând de la situaţia economică a judeţului până
la cunoaşterea vieţii spirituale. Sugestive sunt documentele care scot în
evidenţă evoluţia demografică. Organele comunale şi orăşeneşti, sunt obligate
5

~
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Ibidem nr. 187 <lin 14 august 1938.
Mircea Preda, op.cit., p. 381.
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raporteze prefecturii, periodic, evoluţia demografică la nivelul fiecărei
comune şi oraş. Situaţia sanitară din judeţ, urmărirea stării de sănătate a
56
locuitorilor, constituia una din preocupările instituţiei judeţene . Informaţii
interesante regăsim în documente şi despre organizarea şi dezvoltarea
învăţământului, construcţii de noi localuri de şcoli, activitatea culturală,
înfiinţarea de societăţi pentru îngrijirea monumentelor eroilor, existenţa
cinematografelor, ajutoare oferite unor fundaţii culturale. Rapoartele poliţiei şi
jandarmeriei conţin date despre starea de spirit, întruniri politice, organizarea
alegerilor locale şi generale. Interesante sunt documentele care se referă la
ajutorarea refugiaţilor din Polonia şi a celor din Basarabia şi Bucovina de
57
Nord .
Cercetarea documentelor din fondurile prefecturii, din perioada 19391945, oferă date interesante despre situaţia judeţului în timpul celui de al doilea
război mondial, situaţia concentraţilor, ajutoarele plătite acestora, starea de
spirit a populaţiei. Demn de semnalat că în această perioadă prefecţii erau
numiţi militari de carieră. De remarcat sunt şi documentele care se referă la
aplicarea Convenţiei de armistiţiu. Din corespondenţa păstrată, se poate studia
evoluţia stemei şi sigiliului prefecturii dar şi a altor instituţii locale.

56
57

Arhivele Naţionale Buzău, fond Pre lectura jud. Buzău, dosar 29/1930, f. 4-9.
Ibidem, dosar 7-9/1939, dosar 23/ 1945, f. I - 14, 27 /1945, f. 1-8, JO/ 1945, f. 1-4.
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Resume
L'administration local et scs modalites d'organisation

L'organisation administrative local a precede l'administration generale - Ies
departements en Muntenia et Ies comites cn Moldavie ou, aussi ii y avait Ies „ocoale",
constitues de plusieurs villages autour d'un foire. Les dirigeants de ces unites
administratives avaient aussi des responsabilites judiciaires, surtout an Moldavie. II
s'appelaient „parcalabi" et encaissaient aussi la taxe de douane. II y avaient dans le
meme temps de regions aclministres par le roi rnerne a l'aide de „starosti".
En Muntenia Ies dirigeants s'appelaient ,,judeti, parcalabi, vornici" et ils
administraient aussi Ies regions que Ies grandes villes. Ils etaient responsables devant
le grand „vornic, ban".
Les villes et Ies foires etaient constitues par Ies autochtones ou Ies colonises
etrangers, leurs vies etant lies au terres Oli e)les s'etaient developpes.
Apres 1740, „parcalabi" ont ete remplaces par „ispravnici" qui etaient
surveilles par le prince regnant. L'evidence comptable de chaque departement
etait regie par un „sames" nome par le grand financier de I' etat.
En 1831-1832 la modalite d'appellation, de nornination et Ies responsabilites de
ceux qui diriger Ies clepartements ont changes.
En 1864 la loi 396 instituaient le Conseil departernental et le PrCfet qui ont
fonctionnes jusqu'a 1948.
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Realizarea României întregite a avut implicaţii pozitive asupra
dezvoltării ţării prin creşterea teritoriului şi a populaţiei. Totodată în primii ani
după Marea Unire urmările războiului erau vizibile: distrugeri mari, peste
800000 de victime umane, scăderea nivelului de trai, creşterea şomajului.
Situaţia cea mai grea era întâlnită în Moldova unde economia suferise mult în
anii 1916-1918. De aceea se punea problema refacerii industriei, agriculturii,
transporturilor.
Criza din societatea românească postbelică a favorizat exacerbarea
ideilor xenofobe, naţionaliste antisemite. Ele au fost încurajate şi de existenţa
în Moldova a unor puternice comunităţi evreieşti. Evreii au fost arătaţi cu
degetul ca fiind cauza relelor din societatea românească.
Extremismul de dreapta la noi a apărut în primii ani după război în
mediul studenţesc. Tinerii erau mai uşor de manipulat. De asemenea prezenţa
unui mare număr de studenţi evrei, agita spiritele considerându-se că ei ocupă
de fapt locurile pe care românii le-ar avea de drept. Acest tip de extremism a
îmbrăcat astfel haina antisemită utilizată împotriva liberalismului burghez, dar
mai cu seamă a curentelor politice de stânga .
Un rol important în ascensiunea forţelor de extremă dreapta l-a avut
bolşevismul. Muncitorul ieşean Constantin Pancu a lansat un manifest publicat
în presă la sfârşitul lunii august 1919 unde anunţa înfiinţarea „Gărzii
Conştiinţei Naţionale" la care va adera şi studentul în drept Corneliu Zelea
Codreanu. Documentul se ridica împotriva curentului bolşevic cerând
muncitorilor să înlocuiască „steagul roşu pe unde era arborat cu cel al ţării" să
inspire încredere opiniei publice şi să creeze „organizaţii muncitoreşti naţionale
care să-şi poată câştiga dreptatea în cadrul statului, nu în contra statului" 2•
Corneliu Z. Codreanu trece la fapte. El este acela care potrivit părintelui Ştefan
Palaghiţă „înlocuieşte steagul roşu prin tricolorul românesc pe Atelierele

Vezi Pierre Miltza, Les Fasci.rn1es, Paris, Imprimerie
***, Co11ştii11/a, Iaşi, I, nr. I, din 30 august 1919.
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Nicolina ocupate de peste 5000 de muncitori bolşevizaţi"J. Viitorul şef al
Mişcării Legionare a trecut la organizarea mişcării studenţeşti. În data ele
22 noiembrie 1920 o dată cu ziua deschiderii cursurilor universitare C. Z.
Codreanu şi grupul său se baricadează în Universitate închizând şi blocând
toate uşile. Motivul era problema serviciului divin. Grupul studenţilor
comunişti condus de Timotei Marin s-a opus. Senatul Universităţii ia partea
grupului de stânga. Pentru moment au câştig de cauză Codreanu şi camarazii
4
lui . În această acţiune Corneliu Z. Codreanu se foloseşte şi de grupul de
muncitori aparţinând Gărzii Conştiinţei Naţionale. Ulterior consolidându-şi
puterea el renunţă la colaborarea cu C. Pancu. Garda Conştiinţei Naţionale va fi
de altfel interzisă de autorităţi 5 .
C. Z. Codreanu este foarte activ: organizează întruniri, răspândeşte
manifeste, mobilizează studenţii la acţiuni de protest. Concepţiile sale
naţionaliste, xenofobe, antisemite ies în evidenţă căci arată: „Nu admitem
nimănui să cate să ridice pe pământul românesc alt steag decât al istoriei
noastre naţionale( ... ).
Dar nici nu vom admite ca la adăpostul formulelor tricolore să se
instaleze o clasă oligarhică şi tiranică pe spatele muncitorilor de toate
6
categoriile şi să-i jupoaie realmente ele piele" . De asemenea el se opune grevei
generale încercată la universitatea ieşeană cu ocazia arestării studentului
comunist Spiegler. Grupul lui Codreanu ocupă cantina şi interzice intrarea la
masă a studenţilor, bazându-se pe principiul „Cine nu munceşte nu mănâncă".
Toate intervenţiile rectorului de a detensiona atmosfera şi de a calma spiritele
7
au rămas zadarnice .
În aceste condiţii la 4 mai 1921 Zelea Codreanu a fost exclus în urma
deciziei senatului universităţii ieşene de la această instituţie de învăţământ. La
2 iunie 1921, profesorul Constantin Bacaloglu a semnat motivarea votului de
excludere, care arăta că scopul acesteia era „de a se curma pe viitor scenele
penibile, bătăile etc. Studentul C.Z. Codreanu suferise deja două admonestări şi
8
în mai multe rânduri fusese chemat de rector în chestiuni disciplinare" •
Ştefan Palaghită,
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Comentând această decizie drastică, un foarte apropiat prieten şi colaborator al
lui Codreanu, Constantin Papanace arăta desigur în mod subiectiv că „Dar
această măsură nu numai că nu l-a intimidat dar l-a îndâ1jit şi mai mult. El nu9
şi mai aparţine sieşi" . Senatul îşi menţine votul în şedinţele sale din
2 respectiv 8 iunie 1921. Hotărârea a fost adusă la cunoştinţa facultăţii de
drept, decanului A. C. Cuza şi înaintată Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii
Publice. Profesorul A. C. Cuza principalul mentor al lui C. Z Codreanu a
refuzat însă punerea în practică a deciziei senatoriale. În data de 30 mai 1922,
Senatul se întruneşte din nou pentru a rediscuta acest caz. Rectorul Traian
Bratu se adresează Ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice dr. Angelescu
atrăgându-i atenţia că „tergiversarea eliminării studentului Codreanu constituie
pentru universitatea ieşeană o mare primejdie". Cazul, după opinia sa, are
implicaţii foarte grave întrucât, rămânerea lui Zelea Codreanu în universitate şi
neimpunerea pedepsei care a fost dată de Senatul Universitar cu îndeplinirea
tuturor condiţiilor legale ar însemna nu numai perpetuarea ci şi încurajarea
anarhiei. Chiar şi printre studenţii acestei universităţi ar putea fi luată drept o
tolerare oficială a tulburărilor şi înafară de universitate, întrucât acestea ar
10
constitui cea mai mare nenorocire pentru spiritul întregii studenţimi" •
Dr. C. Angelescu arată în răspunsul său că nu se poate da o pedeapsă cu
efect retroactiv şi a subliniat că Rectorul a procedat la acnezarea cazului prin
citarea studentului C. Z. Codreanu „O pedeapsă nu-şi poate produce efectul
decât pentru viitor şi numai din momentul de a fost comunicată celor în drept".
În final Ministrul Instrucţiunii Publice comunică că a cerut avizul Consiliului
Permanent al cărui răspuns îl va primi curând, aducându-l imediat la cunoştinţa
universităţii ieşene 11 • Nemulţumit de hăţişul birocratic şi tendinţa lui C
Angelescu de a tergiversa lucrurile, Rectorul Traian Bratu a expediat
ministrului instrucţiunii un nou raport în care sublinia că potrivit articolului
65 din Legea Învăţământului superior respectiv Regulamentul de ordine
interioară a Universităţii din Iaşi, Senatul ia hotărârile de rigoare şi nu este
nevoie de nicio confirmare. El relevă că problema este de a pune în aplicare o
hotărâre legală deja luată. De aceea, profesorul T. Bratu solicită ca ministerul
12
de resort să intervină „în contra anarhiei de la Facultatea de Drept" • Dr.
Angelescu nu a dispus, aşa după cum era de aşteptat punerea în aplicare a
deciziei definitive de exmatriculare şi indică rediscutarea cazului „C. Z.
9

10

11
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Codreanu", „în speranţa că studentul în chestiune va dovedi că regretă cele
întâmplate şi că a ajuns la sentimente mai bune faţă de principiile de ordine, de
legalitate şi respectul datorat legii şi autorităţii" 13 . Ministrul a dovedit că se
teme de Corneliu Z. Codreanu şi acoliţii săi a căror popularitate era tot mai
ridicată, că nu dovedeşte intransigenţă şi profesionalism în aplicarea legii.
Senatul Universităţii s-a întrunit totuşi şi a confirmat pedeapsa acordată. Între
timp, însă C. Z. Codreanu îşi încheiase studiile universitare şi a susţinut
lucrarea de licenţă în iunie 1922. Pe 22 iulie acelaşi an, Dr. C. Angelescu
anunţa printr-o adresă Senatul Universităţii din Iaşi că avizul Consiliului
permanent prevede convocarea Marelui Colegiu Universitar şi care să
hotărască. Acest organism nu a fost până la urmă convocat. În schimb pe data
de 9 octombrie 1922, dr. C. Angelescu ruga printr-o adresă încă o dată Senatul
Universităţii din Iaşi „să ia măsurile dictate de lege", în cazul studentului
Corneliu Z. Codreanu 14 . Chestiunea era de-a dreptul hilară, comică. Cel în
cauză se afla deja la „alte studii" în Germania. Birocraţia ministerială, lipsa de
fermitate a dr. C Angelescu, tendinţa românului de a pasa responsabilitatea
altuia, atitudinea partizană a profesorului A .C Cuza au permis ascensiunea lui
C. Z Codreanu creându-se astfel un precedent foarte periculos.
C. Z. Codreanu a sosit la Berlin în toamna anului 1922 pentru a-şi
continua studiile la Universitate, fiind ajutat de prieteni, în special de inginerul
Grigore Bejan şi profesorul universitar A. C. Cuza, principalul lui mentor,
pentru a se specializa în economie politică. În ţară, colaboratorii săi apropiaţi
acţionau însă în forţă. La începutul lunii ianuarie 1922 se înfiinţează Uniunea
Naţională Creştină, având ca şef suprem pe A.C Cuza 15 • În conducerea noii
formaţiuni politice a acţionat şi C.Z. Codreanu revenit în România în februarie
1922. Studenţii evrei erau alungaţi de la cursuri şi bătuţi de oamenii lui
Codreanu. Presa de diferite orientări începe să ia atitudine faţă de mişcările
extremiste de la universitatea ieşeană. Ziarul „Aurora" spre exemplu „a
publicat la mijlocul lunii mai un articol intitulat Huliganii de la laşi în care
sunt condamnate aceste excese naţionaliste. C.Z. Codreanu, potrivit unui
document elaborat de organele româneşti de informaţii, în data de 18 mai 1922
a mers cu un grup de partizani pe la toate chioşcurile de ziare din oraş " şi au
confiscat foile ziarului, pe care le-au ars în Piaţa Unirii, după care s-au
16
împrăştiat" • Două săptămâni mai târziu, în ziua de I iulie, acelaşi grup
studenţesc recalcitrant condus de C.Z. Codreanu a avut o nouă altercaţie cu un

1.i
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vânzător

de ziare care a refuzat să le predea gazetele cerute. Studenţii au trecut
.
1acI 1strugerea c h.1oşcu Iu1.17 .
Acţiunile studenţeşti nu se opresc însă aici. În I I septembrie I 922,
Serviciul Special de Siguranţă din Iaşi raporta forurilor superioare de la
Bucureşti că s-a constituit deja un comitet studenţesc format din 200 de
persoane „buni români în special studenţi care şi-au luat sarcina de a face o
contra propagandă în Moldova, cu deosebire la Iaşi şi Chişinău, în care scop au
scos un ziar intitulat Naţionalul". Printre colaboratorii noii publicaţii amintim
pe inginerul Gr. Bejan, Jon Zelea Codreanu, A.C. Cuza, Constantin
18
Şumuleanu, C.Z. Codreanu şi studentul Iulian Sârbul •
În aceste condiţii tensionate reacţia liderilor organizaţiilor evreieşti nu s-a
lăsat prea mult timp aşteptată. Unul dintre ei, dr. Adolphe Stern mărturiseşte în
amintirile sale din 7 decembrie 1922 următoarele: „Excesele studenţeşti
antisemite nu mai contenesc şi iau un caracter primejdios. S-a dezlănţuit o
19
adevărată teroare. De la Iaşi la Huşi şi acum în chip mai barbar la Cluj" • El a
făcut totodată o interpelare în Parlament pe data de 31 ianuarie 1923 referinduse la amploarea mişcărilor antisemite din România ultimilor ani. Vorbitorul a
subliniat că „Studenţii evrei, doritori de a învăţa carte au fost împiedicaţi de un
mănunchi de studenţi rătăciţi care i-au forţat să nu intre la cursuri şi puţini
20
dintre dânşii s-au ales fără răni şi fără vânătăi" •
Atitudinea extremistă a grupului condus de C.Z. Codreanu avea la bază
dorinţa acestuia de a introduce în practica universitară celebrul „Numerus
Clausus", adică limitarea ponderii studenţilor evrei până la un anumit procent
în universităţile din România. Dr. C. Angelescu s-a ridicat cu fermitate
împotriva acestui principiu nedemocratic discriminator şi anticonstituţional
arătând în parlament: ,,Încă o dată declar nu se poate admite nurnerus clausus.
Putem să eliminăm pe cei care sunt înscrişi în mod nelegal şi sunt destul de
mulţi la universităţile noastre. Putem să eliminăm pe străinii de care vă
vorbeam adineauri, dar nu se poate face - şi am spus studenţilor care au venit Ia
mine - deosebiri între cetăţenii aceleiaşi ţări". Ministrul Instrucţiunii Publice
arăta, în continuare că decanii si rectorii au dat un comunicat în care au
subliniat că „Senatul Universitar ferm hotărât de a menţine ordinea şi disciplina
printre studenţi în Universitate şi înafara ei va aplica cu toată rigoarea legile
regulamentele şi dispoziţiile relative la penalitatea de aplicat acelor studenţi
care vor încerca să tulbure mersul normal al învăţământului". Vorbitorul a atras
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atenţia parlamentarilor prezenţi la şedinţă că potrivit legii în vigoare „pedepsele
se vor putea aplica de decani, rectori sau senatul universitar, după regula
stabilită prin regulamentul de ordine şi disciplină". În felul acesta autonomia
universitară era respectată, hotărârile fiind luate numai ele organele de
conducere ale instituţiilor de învăţământ superior.
Dr. C. Angelescu a prezentat în continuare situaţia existentă la
universităţile din Bucureşti şi Iaşi din punct de vedere administrativ arătând că,
„căminurile, cantinele, laboratoarele sunt insuficiente". Ministrul atrăgea
atenţia că după 1918 numărul locurilor la universităţi a crescut, aici venind
tineri din toate provinciile istorice româneşti, dar localurile au rămas în mare
parte aceleaşi. Vorbitorul atrăgea atenţia că şi învăţământul secundar şi cu
deosebire cel primar se confruntau cu probleme şi mai grave datorită numărului
insuficient de şcoli, cămine şi cantine pentru elevi: „Ziceam domnilor că am
căutat să dau un îndemn ca să se clădească cât mai multe şcoli în comunele
rurale, căci dacă universităţile stau rău, apoi învăţământul primar stă şi mai
rău". Noul ministru a luat măsuri astfel încât s-au construit în toate
ministeriatele sale aproximativ 12000 de şcoli. Nu întâmplător C. Angelescu a
fost numit în epocă „Ministrul Cărămidă". El a ridicat şcoli în mediul rural dar
şi urban, a modernizat şcolile existente de altfel în discursul rostit în parlament
pe care îl analizăm s-a referit asupra culturii poporului, a tradiţiilor şi
obiceiurilor. Cunoscutul om politic a arătat necesitatea „de a da posibilitatea
copiilor ţăranului român să ajungă la liceu, la şcoli normale şi în universităţi.
De aceea, noi căutăm să facem în toate părţile internate, mai cu deosebire în
teritoriile alipite unde este aşa de multă nevoie". În acest scop C. Angelescu a
anunţat asistenţa că a primit deja de la Ministerul de Finanţe suma de 200
milioane lei pentru construirea şi repararea localurilor de şcoală. El a atras însă
atenţia că în unele şcoli au apărut o serie de manifestări antisemite în rândurile
profesorilor secundari. La Bârlad preciza C. Angelescu „s-a făcut, de
asemenea, o anchetă de un inspector şcolar, căci mi s-a spus că sunt acolo patru
profesori care au ţinut cuvântări antisemite şi vor fi pedepsiţi dacă au luat parte
21
la întruniri cu caracter antisemit" • În felul acesta erau interzise manifestările
xenofobe, antisemite, extremiste în şcoli. De altfel în învăţământul românesc
interbelic nu au avut loc manifestări de amploare cu caracter extremist.
După discursul lui C. Angelescu a luat cuvântul în cadrul şedinţei
adunării deputaţilor şi Ministrul de Interne generalul Arthur Yăitoianu care a
precizat că au fost luate măsuri pentru temperarea manifestărilor naţionaliste,
poliţia şi jandarmeria acţionând în acest sens. În finalul şedinţei camerei
deputaţilor a vorbit premierul LC. Brătianu care a precizat următoarele:
„dezbaterile care au avut loc până acum au luminat îndeajuns incidentele
21
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regretabile care au avut loc. Eu am luat cuvântul numai ca să rezumez punctul
de vedere al guvernului în faţa unor asemenea incidente.
Noi regretăm orice poate să aducă dezbinare între cetăţenii României
Mari, care au nevoie de concordie şi solidaritate ca să se poată dezvolta".
Vorbitorul condamna cu tărie pe cei care „aţâţă la vrăjmăşie între diferite
categorii de cetăţeni români". Ionel Brătianu aprecia, în final, că pe lângă
concordie „statul are nevoie şi de ordine pentru ca el să se poată dezvolta şi
nimeni nu este în drept să-şi facă chiar dreptate prin el însuşi şi să tulbure
orcI1. nea pu bi"1ca_„,,
--.
Frământările de la Universitatea din Iaşi au continuat în tot anul 1923.
Potrivit unui raport al Serviciului Special de Siguranţă din 9 martie 1923
înaintat organelor competente de la Bucureşti la sediul universităţii ieşene mai
precis în „Sala paşilor pierduţi" a avut loc o întrunire studenţească de protest.
Acţiunea a început cu un moment de reculegere şi cu o coroană de flori depusă
la sediul rectorului C. Bacaloglu în memoria colegilor morţi eroic pe front în
anii războiului de întregire naţională. Primul care a luat cuvântul a fost Nacu
Milian care a subliniat contribupa studenţilor la marea unire din 1918. În final
Corneliu Z. Codreanu a rostit un discurs cu un pronunţat caracter antisemit şi
xenofob 2:i. Cu prilejul acestei întruniri 70 de drapele aparţinând secţiilor
fasciste clin ţară, având fondul negru cu chenar tricolor şi semnul zvastica la
mijloc au fost descoperite şi sfinţite în faţa Altarului Mitropoliei Ortodoxe ele la
Iaşi. Acţiunea a avut loc în primele zile ale lunii decembrie 1922 după această
dată au fost organizate secţii în întreaga ţară ale fasciei naţionale române.
Raportul serviciului ele siguranţă menţionat mai sus atrăgea atenţia asupra
creşterii curentului naţionalist având ca motiv nemulţumirea populaţiei
româneşti ca urmare a condiţiilor grele ele viaţă dar şi a unor reacţii ale evreilor
şi altor străini aflători în ţară care fac presiuni asupra cetăţenilor români
„făcându-le aproape imposibile condiţiile ele trai". Organizaţiile naţionaliste,
arăta în final documentul, se luptă prin orice mijloace pentru îndreptarea
acestei stări de Iucruri " 24 .
Mişcările studenţeşti din anii 1922-1923 au avut loc pe fondul înrăutăţirii
condiţiilor de viaţă ale populaţiei ca urmare a distrugerilor de război, crizei
economice şi refacerii destul de lente a economiei naţionale. Aceste frământări
au avut o intensitate mai mare în Moldova deoarece aceasta era una din cele
mai sărace regiuni ale României întregite. Caracterul antisemit al manifestărilor
studenţeşti se explică şi prin prezenţa în principalele oraşe moldovene clar mai
ales la Iaşi, a unor puternice comunităţi evreieşti. Cei mai mulţi dintre membrii
n
23
2

~

Ibidem, vezi şi A. Stern, op.cit., voi. III, p. 159.
I. Scurtu ş.a. (editori), op. cit., p. 313, doc 39.
Ibidem, p. 316, doc. 41; vezi şi Arh. S.R.I., fond O, dosar 4538, f. 76.
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acestora aveau o situaţie materială hună şi îşi permiteau să întreţină pe fii sau
fiicele lor în facultăţi astfel încât numărul studenţilor evrei cu deosebire la
facultăţile de medicină si comerţ era foarte mare. Un rol important în apariţia
mişcărilor antisemite l-au jucat profesorul A. C. Cuza şi mai tânărul său
discipol Corneliu Zelea Codreanu. De altfel în aceşti ani Zelea Codreanu a
început să se afirme ca un veritabil lider de opinie în rândurile studenţilor. El a
profitat de sprijinul lui A. C. Cuza dar şi de „timiditatea" ministrului
Constantin Angelescu care nu a reuşit să depăşească tiparele legalismului
epocii. El s-a ferit să ia masuri ferme pentru a stăvili pornirile naţionaliste din
universitatea ieşeană.

Resume
Dr. Constantin Angelescu et Ies dissensions
de la l niversite du Iassy (1922-1923)

L'auteur present la situation complexe de la Universite du lassy, apres la
premiere guerre mondiale. II analyse Ies conditions complique de l'offensive de
l'elements extremists. L'auteur present aussi casuel du Corneliu Zelea Codream) et
l'implication du Constantin Angelesco. II condamne la hureaucratie dans cela
l'epoque.
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GENERALUL NICOLAE DĂSCĂLESCU
ÎN VIZIUNEA CONTEMPORANILOR SĂI

Adolf MINUŢ

Generalul-soldat, cum îl numeau foştii săi subordonaţi şi autori de
materiale istorice, a văzut lumina zilei la 16 (29 stil nou) iunie 1884, în
localitatea Căciuleşti, judeţul Neamţ.
După absolvirea Şcolii de artilerie şi geniu din Bucureşti, în anul 1908, a
fost repartizat la Regimentul 8 artilerie din Roman, având gradul de
sublocotenent. A urmat apoi, cursurile şcolii de aplicaţie artilerie, după care a
revenit la Regimentul din Roman, la comanda Bateriei a 3-a, subunitate cu care
a trecut la sud de Dunăre, în cadrul campaniei din 1913 a aşa numitului Război
Balcanic 1•
În şcoala militară „cadetul" Nicolae Dăscălescu s-a dovedit a fi
sârguincios, harnic şi meticulos. Capacitatea sa intelectuală a fost apreciată de
colegi, care-l rugau să le explice unele dintre problemele spinoase pentru ei.
Unul din profesorii săi de analiză matematică a surprins o scenă care dovedea
de ce când lipsea Dăscălescu, fiind de serviciu, temele erau rezolvate parţial:
,,Într-o după amiază, trecând prin sălile de studiu, am dezlegat secretul: la
tablă, elevul caporal Dăscălescu, cu creta în mână şi buretele format dintr-un
pâlc de cojoc, în cealaltă, scria, scria şi explica, iar cei din grupă notau, notau şi
câteodată mai cereau şi explicaţii. Aşa am aflat de ce caporalul Dăscălescu nu
avea rezolvată în caiet decât una sau două probleme dintre cele mai dificile.
Caietul lui era tabla 2 •
Printre colegii săi era un elev distins, lucru care l-a determinat pe un
comandant al său să afirme că „face mare onoare şcolii militare. Foarte
inteligent şi cu judecată foarte bună. Trăieşte foarte cumpătat şi nu are
datorii" 1 .
Adolf Minuţ, Generalul Nicolae Dăscălescu, în „Mousaios", voi. VIII, 2003, p. 289-291.
Ibidem, vezi şi col. dr. Nicolae Ciohanu, Expunere la sesiunea comemorativă /11 memoriam
Reneral Nicolae Dăscălescu, Piatra Neamţ, 29-30 septemhrie 1994.
Document din „Dosarul personal" al generalului Nicolae Dăscălescu, aflat la Arhivele
militare, Piteşti, Fond D.C.I.. Memorii hătrâni, D., generali, dosar 32. O copie după
original este în posesia autorului acestor rânduri.
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Aptitudinile de bun comandant al Bateriei a 3-a au stârnit elogiul
comandantului Diviziei a 7-a (din care făcea parte Regimentul din Roman),
general I. Istrati, care-l caracteriza ca „un excepţional ofiţer care-şi comanda
4
prea bine bateria" , iar colonelul Turtureanu, comandantul Brigăzii 7 artilerie,
făcea următoarea apreciere, în 19 I 2: „Prea bun ofiţer în toate privinţele. S-a
distins ca un foarte bun comandant de baterie, la trageri şi manevră, ori de câte
ori i s-a dat o însărcinare deosebită" 5 .
În urma campaniei din 1913, deşi a ajuns în apropiere de Sofia,
subunitatea sa nu a întrebuinţat muniţia. Comandantul Regimentului 8 artilerie
nota despre Dăscălescu că posedă aptitudini fizice foarte bune. Este sănătos şi

rezistent, a făcut campania fără nici o greutate. Are o În/elegere şi o judecat{/
foarte serioase, are foarte mult spirit de ordine şi metodă. Instruc/ia armei o
posedâ foarte bine şi se ocupă continuu şi cu multă aprindere penim a-i
dezvolta modele de instrucţie ... La tragerile de instruc/ie a comandat Bateria
sa foarte bine ... în diferitele cazuri ce i-au fost date a dovedit că urmăreşte
bine cunoaşterea tragerii. Un alt superior al său, locotenent colonel Zadiei,
arăta că în campanie (I 9 I 3 n.n.) a condus Bateria sa cu o competenţă
desăvârşită. Este apt a conduce în cele mai hune condiţiuni o Baterie atât din
punct de vedere al instrucţiei cât şi al administraţiei... Va .fi 1111 excelent
comandant de baterie şi un <~fi(er de viitor6 .
Avansat, destul de repede, la excepţional, la locotenent, căpitan şi la
I septembrie I 917 la gradu 1 de maior, participă la primul război mondial, în
aceeaşi calitate de comandant de Baterie şi apoi de Divizion tunuri de 75 mm,
în cadrul Regimentului 4 artilerie. S-a distins în toate acţiunile ordonate în zona
Focşani, apoi Pralea, Caşin, Cireşoaia, motiv pentru care comandanţii săi l-au
însărcinat cu misiunea de „observator general al frontului". Ca urmare a
meritelor sale de comandant, primeşte mai multe decoraţii româneşti, printre
care Ordinul Coroana României, iar guvernul Rusiei i-a conferit Ordinul Sfânta
Ana, clasa a III-a.
La sfârşitul războiului, revine cu Divizionul său la Bacău, unde, la scurt
timp, va fi numit comandant al Regimentului 4 artilerie.
Fostul său comandant, colonel Ştefan Grigorescu, spunea cu admiraţie
faţă de Dăscălescu şi ascensiunea sa meritorie: „Regret că pierd un colaborator
nepreţuit, care timp de doi ani m-a ajutat mult ca să ridic regimentul aşa cum se
găseşte astăzi" 7 • Acelaşi colonel mai nota că în timpul operaţiunilor militare,

Prof. Univ. dr. Nicolae Dăscălescu, Nicolae Dăscălesrn, generalul soldat, Editura
Bucureşti, 1995, p. 14; vezi şi AdolrMinuţ, op. cit., p. 292.
Vezi nota 3.
Ibidem.
Adolr Minut. op. cit., p. 292.
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când trebuia urmărit inamicul, „ ... infanteriştii noştri au avut multă încredere
când ei ştiau că Dăscălescu conducea tragerea de artilerie; erau siguri că poziţia
de rezistenţă va cădea". Referindu-se la numirea sa şi pe postul de ajutor al
comandantului regimentului, colonelul Grigorescu aprecia că „funcţia ele
ajutor, ce îndeplinea pe lângă subsemnatul, a îndeplinit-o mai presus de orice
laudă, ceea cc a făcut ca trupa şi calul să nu sufere, ci din contră să trăiască în
condiţiuni cât se poate de bune" 8 .
Fostul comandant al Regimentului 4 artilerie, colonel Cardaş, avea
cuvinte de laudă la adresa pregătirii profesionale a lui Dăscălescu autodidactul, şi a comportamentului său, scriind într-o notă de serviciu
înaintată superiorilor săi: Este foarte studios şi caută a se pune la curent Cil
toate scrierile cele mai 11oi. Cunoaşte pe1fect şi aplică reglllamentele mai ales
cele de tragere. Devotat cu totul serviciul11i. Nil am avllf tot anlll a-i impllta
ceva. Este foarte disciplinat ... A luat parte la toate manevrele din gamiwană.
De aseme11ea la tragerile de instmc(ie şi de război, a probat cwwştinţele sale
tactice şi tehnice ale armei ... A {i1111t COl!ferin(e despre aeroplane şi cooperarea
. 9.
Ior 111 I 11pta <Ie arft·1ene
În anul 1918 maiorul Nicolae Dăscălescu a continuat să comande, cu
A

aceleaşi rezultate frumoase, Divizionul I tunuri, iar în foaia calificativă din
toamna aceluiaşi an, a fost propus pentru avansare, la excepţional, în gradul de
locotenent colonel. Propunerea nu a fost materializată atunci, ci abia în 1923
(Decretul Regal nr. 2415 din 23 mai 1923). În aceeaşi foaie se specifica şi
propunerea ele a i se încredinţa comanda unui regiment de artilerie. De
asemenea, autorul foii calificative, comandantul Brigăzii 7 artilerie (din care
făcea parte Regimentul 4 artilerie) scria: Ofiţer Cil o inteligenfâ l'ie, având o

Clllt11rii militarii temeinicii la baw căreia este gândire serioasâ, vedere c/arâ a
chestiunilor şi metodâ aplicatil'ă, sistematică. Este 1111 (fifer de front
desâl'ârşit. A prohat di cwwaşte meşteş11glll tragerii şi Întrebllin(ării artileriei
În co11u11ulâ de Dil'izion, În mod ireproşahil. Ofiferii din unitatea sa .rnntfoarte
hine i11struifi, CI/ educa/ie b1111ii militâreascii şi c11 dragoste de 1111111câ del'ofatâ.
Fire hlândâ dar energicii, Întrelminfeazii cu oamenii de sub cm11a11da sa pentru
instrucţie şi disciplinâ o stare int11itivâ, Cil rezultate repezi şi temeinice, tot aşa
şi CI/ <~//ferii tineri. Este respectat şi iubit şi at1111ci când !re/mie, de temut de
su/)(llfemii sâi. Se.fi/or le ill.\pirâ o Încredere desăvârşită ... Merită a i se da
10
conwnda de regiment, fiind 1111 (dt/er eminent •

Peste ani, generalul în retragere Gheorghe V. Şoimaru, participant la
ambele războaie mondiale, vorbea despre Nicolae Dăscălescu în felul următor:
Prof un iv. dr. Nicolae
III

Dăscălcsn1, 011.

cir„

r.

34.

Vcti nola 3.
//JitfeJll.
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Mi-l amintesc, rn 11111/ţi ani În urmă, În pri11111/ râz.hoi mondial, la Oit11z. 1917,
pe co111andant11/ Diviz.ion11/11i de ob11ziere, din Regi111ent11/ R artilerie, maior
Nicolae Dăscălesrn. Era fiu vrednic al j11deţ11/11i Neamţ, mare patriot şi un
excelent comandant.
Eram s11hlocotenent În Regimentul 15 i1!f'anterie, co111(/lldant pluton
mitraliere, În z.ona Oifllz., Târgu Orna, Cireşoaia, unde illfen•enţia Dil•iz.ion11/11i
de olmz.iere condus de Nicolae Dâscâlesc11 a oprit atac11rile armatei germane,
pecet/11i11d una din cele mai jiwnoase şi răsunătoare victorii a noastre. Cu atât
mai adâncii era admiraţia pe care o simţeam pentru acest mare ostaş, cu cât,
c1111oscând11-i trecutul, îmi dâdeam semna câ ceea ce s-a schimbat la acest
brav comm1da11t, era deplina maturitate de gândire În adoptarea 11nor so/11ţii
11
cheie În acţi11nile militare •
După război, maiorul Nicolae Dăscălescu a deţinut funcţia de subşef de
stat major al Diviziei 14 infanterie, timp de patru Juni, iar apoi un an şi
jumătate, aceea de şef al Biroului studii din Ministerul de Război. S-a achitat în
mod exemplar de toate sarcinile şi misiunile încredinţate sau reieşite din fişa
postului. Maiorul Dăscă/esrn Nicolae a ser1•it la Dfriz.ia 14 „. fiind pentru
prima oarâ chemat sâ facă exerciţiu la 1111 co111a11da111ent .„ menţiona şeful de
stat major al marii unităţi. Ofiţer desâvârşit s11h toate raporturile - continua
acesta. Foarte studios şi cu bof?ate c1111oştinţe militare, pe care le aplica c11
muftii pricepere. În Întins11/ ti111p11/11i (scurt - n.n.) cât a ser1•it la această
Diviz.ie, a pus În e\lic/enţă excelente calităţi şi aptit11dini pentru serviciul de stat
111qjor. Cu multă ordine şi Cii judecatâ solidă În Întocmirea /11crărilor şi
2
Îndeplinirea dUeritelor chestiuni de .\·er1•icii/ •
În calitate de şef Birou studii, Nicolae Dăscălescu era omul îmbinării
studiului teoretic cu practica în teren. Aşa se face că a aprobat şi apreciat
iniţiativa comandantului Corpului 2 Armată Teritorial de a organiza o călătorie
de instrucţie în zona de sud-est a ţării. Impresionat de rezultate şi aportul
maiorului Nicolae Dăscălescu, comandantul Corpului scria, în iunie 1920: A
ţin11t o cm!f'erinţâ pe teren despre poz.iţi1111ile de artilerie şi grupele de artilerie
de la Piatra Nămăieşti şi Valea Mare. A dovedit cu această ocazie câ este 1111
ofiţer de artilerie prea bine pregâtit. Cmiferin(a sa bine exp11sâ şi dornmentată
a fost de folos. Lucrările sale s1111t Cii m11/t fond, au obser\laţi1111i foarte
j11dicioase, ceea ce do\ledeşte că are ochiul terenului şi că ştie a-l Întrebuinţa.
1
Cunoaşte prea hine ref?11/a111ellfele şie la curent c11 cunoştinţele generale :..

11

12
1.1

General (r) Gheorghe V. Şoimaru, Memorii, manuscris aflat în rosesia autorului, care ani
la rân<l l-a intervievat, a notat şi rrelucrat aceste note.
Vezi nota 3.
Ibidem.
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În anul 1915 Nicolae Dăscălescu a cunoscut insuccesul admiterii la
de Război. Supărarea i-a trecut repede, fiind o fire robustă
psihic. Dezideratul nerealizat înainte de război, se va materializa la I noiembrie
1921, cu obţinerea dispensei de vârstă (vârsta maximă pentru admitere era 35
ani şi Dăscălescu avea 37). „Elevul" a dat dovadă de aceeaşi tenacitate în
activitatea didactică desfăşurată în cadrul prestigioasei instituţii de învăţământ
superior militar, ceea cc l-a determinat pe generalul Nicolae Samsonovici,
comandantul Şcolii, să declare că maiorul Nicolae Dăscălescu „are mult tact şi
o educaţie militară deosebită. Menţin propunerea de a fi înaintat excepţional la
gradul de locotenent colonel, fiind convins că va comanda bine un regiment de
14
artilerie" •
Atât propunerile repetate din partea superiorilor săi, cât şi notările din
timpul studiilor, au determinat forurile competente să-l avanseze la gradul
superior celui de maior. Încun~jat de acest lucru, a continuat să muncească cu
tot mai multă rftvnă, însuşindu-şi din ce în ce mai bine, lecţiile teoretice, dar şi
aplicapile practice, cu precădere cele de stat major (lucrul pe hartă, aplicarea
hotărârilor potrivite în timpul acţiunilor diferitelor eşaloane în ofensivă etc.).
Acestea au fost o parte clin motivele pentru care colonel Ştefan Ionescu,
directorul de studiu al Şcolii, să afirme, în octombrie 1923, că locotenent
colonelul Nicolae Diisciilesrn o 11r111at foarte regulat cursurile 011ului doi de
studii. A lu(lt porte Io toate aplirn{i11nile şi câlătoriile de studii exerntote de
claso .rn ... şi Î11 oCl'st m1 o orâtot odată mai mult alesele sole aptitudini
militare şi Însuşiri illfelectuale. A l'{Î11dfoartefn111wase conl'i11geri ostâşeşti, s-o
achitat în mod liiudohil de orişice însârci11are; model de conştii11cio::.itote şi
.rnh acest ra1wrt este <~ft{eml de niidejde, <~flţeml de timpuri grele.
Posedând o more putere de 1111111că, o deosehitâ copocitote de asimilare,
o reuşit uşor sii-şi î11.rnşeoscâ c1111oşti11{ele predate, 111tmţfestâ11d11-se În mod
deosehit Io <l/Jlico{iile e.rec11tote ... , prin Încrederea în sine, prin spirit de
lwtârâre, pri11 j11decata sa clară şi expunere .fi·11111oasâ.
Caracter .ferm, sincer, se distinge prin modestia lui şi educo{io sa
militarâ alea.\·ii, conduitii exemplarii, spirit de pre1•edere, ini{iatidi şi
.
I~
1n111ctua I liote ·.
Şcoala a terminat-o cu calificative maxime. Nici nu se putea altfel. Este
numit, pentru perioade scurte, în diferite funcţii de comandă, încercând să-şi
îmbunătăţească cunoştinţele de stat-majorist, atftt în domeniul artileriei cât şi al
infanteriei. Astfel, după aproape un an ele zile ele activitate la Regimentul
29 infanterie, comandantul acestei unităţi, colonel Gearim, a folosit numai
cuvinte laudative la sfftrşitul perioadei de stagiu. El scria, printre altele, despre
Şcoala Superioară

I~
I.'

fhidelll.
fhi<fe111.
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Nicolae Dăscălescu, că este o inteligenţă sclipitoare, c11110aşte pe1fect
ref?ulamentele i1!fanteriei şi ale celorlalte arme şi le aplică În modul cel mai
strălucit ... A făcut dovada că este 1111 element de elită. Pe lângâ profitul ce l-a
avut el personal instruind şi conwwlând o unitate de ilifanterie ... şi noi mn
pr<~fitat şi Învăţat mult şi multe de la el, În special întrebuinfarea artileriei.
Cunoaşte foarte bine activitatea 1111ui cmp de trupă ... Este 1111 ofi{er pe1fect
disciplinat. Posedă un caracter distins şi o culturâ şi educaţie militarii şi
generală foarte dezvoltate ... S-a fâC11t 11111/t iubit de cama raz.ii din regiment şi
16
regretăm sincer că nu ne este dat sit-I avem mult timp Între 11oi •
Nefiind nici o pauză între o funcţie şi alta, imediat după plecarea de la
Regimentul 29, a fost numit subşef de stat major la Corpul 5 Armată, post în
care a activat doar şapte luni de zile, fiind transferat într-un post superior, acela
de şef stat major la Comandamentul Trupelor Aeronautice, unde a activat peste
şapte ani, deşi el era ofiţer cu specialitatea artilerie. Cuvinte măgulitoare au
avut despre el, atât colonel Nicolae Dragomir, şeful său de la Corpul 5, cât şi
întreg Comandamentul Trupelor Aeronautice. Este modest şi disciplinat. Este
un element de valoare - spunea Dragomir - pe care se poate pune hazei în
executarea oricărei lucrâri de stat major ... Are frumoase calităfi. Este
conştiincios şi foarte harnic în îndeplinirea serviciului, pricepe foarte bine
chestiunile referitoare la pre[?ătirea sa profesională, ordonat În lucrâri,
metodic şi clar în redactarea ordinelor, de o purtare exemplarei şi de o
.
.
I ·1-11
mora I 1tate
treproşa >I a .
A vând în vedere că noua funcţie în care a fost implicat, atât Nicolae
Dăscălescu cât şi comandamentul aeronautic s-au lovit de greutăţile inerente
ale oricărui început, deoarece noul comandament era proaspăt înfiinţat.
Cunoştinţele sale vaste căpătate în diversele funcţii pe care le-a avut, succesele
de la Şcoala Superioară de Război, tenacitatea, perseverenţa, l-au ajutat să se
adapteze repede la noile însărcinări. După un an de zile în noua funcţie, şeful
său ierarhic, generalul Sârbu, nota în foaia calificativă: În acest an când şi-a
completat toate cunoştinţele aeronautice, aportul acestui ofiţer a fost mai sus
decât aşteptările. Lucrelrile de seamă ale birourilor au fost întocmite pe baza
directivelor date de şeful de stat mcijor şi cercetate cu toată minuţiozitatea şi
priceperea ... Locotenent colonel Nicolae Dăscălescu s-a man~festat de o
voinţă şi putere de muncă extraordinară şi de o competentă remarcabilă. Ca
membru în Comisia de regulamente s-a distins prin felul cum a căutat să dea o
redactare cât mai la Îndemâna inteligen{elor mijlocii. N-a lipsit de la nici o
şedinţă şi n-a prezentat nici o redactare cu Întârziere sau cm~fuză. Acelaşi
general, uimit de calităţile militare dar şi umane ale celui în discuţie, nu face
16

17

Ibidem.
Ibidem.
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economie în laude. Are o cu/turci genera/el fr11111oa.\·li şi solidei precum şi o
rnlturli militarii desâvârşitli. Este 1111ul dintre ofiţerii de valoare din statul
major al armatei noastre pe care se poate conta în împrejurâri oricât de
gre/e 18 • Acestor aprecieri le subscrie şi generalul Rudeanu, în calitatea sa de
Inspector general al Aeronauticii, care semnează şi el foaia calificativă
amintită.

Toate aceste aprec1en asupra activităţii lui Nicolae Dăscălescu nu au
rămas fără urmări fericite pentru viitorul general. Aşa se face că, prin Înaltul
Decret nr. 3289, din I octombrie 1929, a fost avansat, în mod excepţional, la
gradul de colonel.
Până la părăsirea funcţiei din aeronautică, s-a îndeletnicit, suplimentar
funcţiei ce o deţinea, cu predarea de cursuri ofiţerilor superiori, care prin modul
cum erau pregătite şi susţinute, şi-a atras stima şi respectul camarazilor şi
şefilor săi. Directorul cursului nota pentru posteritate: A de.~fâş11rat o activitate
vrednicli de la11dâ ... el fiind 11elipsit din mijlornl participanţilor, pentru a-i
îndemna şi învăţa. La unele exerciţii în tere11 a fărnt critici documentate şi
instructive, prin evidenţierea clară a principiilor şi învâţămintelor rezultate ...
A ţinut participanţilor o serie de conferinţe asupra întrebuinţării artileriei î11
luptă (statornica lui preocupare şi pasiune n.n.), cm{/erinţe care au fost
ascultate rn 11111/t interes şi pn~fit ... Inteligent şi cu judecată pro.fimdâ,
sesiz.eazli bine şi dă soluţii juste situaţiilor de luptă. Este foarte educat, serios
şi c11111piltat în toate ... Este un ofiţer de valoare şi cu foarte bune însuşiri de
19
co111a11dmne11t •
Munca istovitoare de la serviciu, cât şi unele greutăţi familiare, cum ar fi
obligaţia de a întreţine la studii a unui nepot şi a unei nepoate, aduşi de familie
în Bucureşti, 1-a determinat pe neobositul Nicolae Dăscălescu ca, printr-un
raport, să ceară transferul într-o funcţie mai mică, din dorinţa de a-şi îndeplini
cu conştiinciozitate îndatoririle. Ca urmare a înţelegerii de care au dat dovadă
şefii superiori, la I noiembrie 1932, a fost numit comandant al Regimentului
I Artilerie Antiaeriană (sau de Apărare contra Aeronavelor), unde a dat dovadă
de aceeaşi seriozitate şi dăruire. Comandantul Apărării Antiaeriene, generalul
Cartianus, scria, în vara anului 1933, la despărţirea de colonel Nicolae
Dăscălescu, care prelua funcţia de şef stat major al Corpului 3 Armată, cu
reşedinţa la Chişinău: Colonel Nicolae Dăscă/esrn a dovedit o putere de
1111111câ care îl face 1111 evident exemplu pentru subalternii săi. O capacitate şi o
pregătire profesionalii care-l pune în râ1ulul ofiţerilor celor de elită ai oştirii
noastre ... cu foarte multă iniţiativă, prevedere, hotărâre şi energie,
Regimentul I A.CA. (în care fusese comandant n.n.), poate servi ca model s11h
18
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toate rapoartele. Este prototip11l 111ilitarul11i disciplinat, corect, camarad demn,
111oml, integru. Are c1tr<(j11I râspunderii şi mai presus de toate, o modestie
care-l distinge.
La rândul său, generalul Ioan Sichitiu, comandant al Forţelor Aeriene,
fost comandant al Diviziei aeriene, care i-a fost şi profesor la Şcoala
Superioară de Război, nota cu toată sinceritatea: Menţin în totul .fiwnoasele
aprecieri ce i s-au fclc11t şi pe deplin le 111erită. La inspecţia făc11tâ în caz.armă
am constatat câ localurile sul/f bine Întreţinute şi pe ti111pul verii a adus multe
îmbunâtelţiri. A luat parte cu regimentul la tragerile pe zana de concentrare de
la Şcoala de Tir şi Bombardament, unde am constatat că moralul trupei şi al
(fiţerilor este ridirnt şi disciplina asigurată „. S-a ornpat foarte mult de
administraţia regimellfelor, intrând În toate detaliile, obţinând rezultate
20
lâ11dabile. Este 1111 foarte Imn ofiţer, format din toate punctele de vedere •
Ca şef de stat major la Chişinău, colonel Nicolae Dăscălescu a
impresionat din prima clipă şi pe tot parcursul celor doi ani cât a fost aici,
determinându-l pe comandantul său, ca la sfârşitul stagiului, să aibă numai
cuvinte de apreciere la superlativ la adresa sa: Are foarte bune Însuşiri .fizice spunea acesta - morale şi intelectuale care îi dau un bun ascendent. Se distinge
prin aptitudinile sale militare şi capacitatea profesionalii care îi permite să
exernte în foarte h1111e condiţii serviciu la front ca şi la statul llU(jor „. Este un
(fiţer superior de neldejde, hine format, ca comandant de trupă şi ca şef de stat
major, care este api să atingă treptele ierarhiei militare „. Acest ofiţer
superior, de elitei, care s-a distins În tot rnrsul carierei prin însuşiri, capacitate
şi folos pentru armatei, din toate punctele de vedere, îndeplineşte şi condiţiile
de vechime, cum şi de stagiu şi ca atare intră în prevederile Legii pentru
propunere de înail/fare În grad „. Merită a Înainta În corpul de general de
brigadă „. Posedând şi l'echimea pentru a fi decorat cu Ordinul Coroana
Ro111âniei, îl propun fiindcă o merită 21 •
Ca urmare a acestei propuneri, trebuia să urmeze în mod obligatoriu,
cursul de comandament la Braşov. După terminarea acestuia a fost avansat la
gradul de general de brigadă, prin Înaltul Decret Regal nr. 158711935 şi numit
comandant al Brigăzii 12 artilerie, cu sediul în localitatea lsmail.
În noiembrie 1936 primeşte învestitura de Secretar General al
Ministerului Apărării Naţionale. Neputându-se acomoda cu anumite dezordini
şi încălcarea unor principii de etică profesională, în luna mai 1937, părăseşte
postul bine remunerat şi onorant pentru el, pentru a prelua comanda Brigăzii
21 artilerie antiaeriană. În august 1939, generalul Nicolae Dăscălescu este
numit în fruntea Diviziei 25 infanterie din cadrul Corpului 5 Armată, cu sediul
~o Ibidem.
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la Câmpina şi apoi la Buzău. Prin Înaltul Decret Regal nr. 1928, la 8 iunie 1940
este înaintat la gradul de general de divizie. Intrarea României în război, îl
găseşte comandant al Diviziei 20 infanterie, cu sediul la Alba Iulia şi apoi la
„„
Bârlad unde fusese dislocată această mare unitate--.
Nicolae Dăscălescu a fost apreciat şi stimat, - după cum am mai afirmat
- respectat şi iubit de toţi care i-au fost în preajmă şi cu care a colaborat, sau
aflaţi în postura de subordonaţi. Un tânăr locotenent aviator, originar din
Constanţa, îi scria, în 1934: „Pot să vă asigur, că de câte ori am auzit vorbinduse de dumneavoastră, nu am auzit decât cu respect, admiraţie şi dragoste. Chiar
şi când voi părăsi armata, vă voi păstra un cult pentru că, desigur, un al doilea
om ca dvs. n-am întâlnit". Un an mai târziu, un alt subaltern, căpitan Dumitru
Handoca, îi scrie, cu prilejul Anului Nou: „Aţi fost primul pe care l-am ştiut
mai mult decât o rudă, mai mult ca un prieten" 23 .
Cunoscând îndeaproape capacitatea profesională, generalul Vasile
Atanasiu, care a fost, printre altele, şi comandant al Diviziei 12 infanterie, scria
la sfârşitul anului 1937: Generalul Dăscălescu, dat fiind excepţionala sa putere
de muncă, pe lângă Îndeplinirea multiplelor atribuţiuni ce Îi revin În calitate
de secretar general (al Ministerului Apărării n.n.) a condus şi Brigada sa,
ocupându-se atât de instrucţia regimente/or, cât şi de buna lor go.\podărire ...
Este un foarte hun general, din toate punctele de vedere. La rândul său,
generalul de divizie Petru Teodoru, subsecretar de stat la Ministerul Apărării
Naţionale, adăuga: ... Ofiţer, general de Înaltă probitate morală, de omenie,
putere de muncă, de o remarcabilă pregătire profesională, recunoscute În mod
wwnim de toată armata ... Este unul din cei mai valoroşi generali ai armatei
române, care merită cu prisosinţă a ajunge cât mai sus şi cât mai repede 24 •
Trecând Prutul, la ordinul şefului statului, generalul Nicolae Dăscălescu a
impresionat prin stilul său de comandă, clarviziunea ordinelor, disciplină şi
severitate. Acestea sunt câteva motive care l-au determinat pe generalul
Gheorghe Levente, comandantul Corpului 5 Armată să scrie, la 6 iulie 1941, că
Generalul Dăscălescu a luat comanda Diviziei 21 la data de 2 iulie. Din
primul moment s-a simţit În Divizie atitudinea noului comandant, s-a pus
ordine În serviciu şi s-a produs o Înviorare totală În unităţile Diviziei ... Divizia
21 a executat operaţiunea (de trecere a Prutului n.n.) cu foarte mare precizie.
Deşi trecerea s-a executat În timpul nopţii, În condiţiuni foarte grele,
comandantul a condus personal operaţiunea şi graţie energiei şi imboldului
său, a avut cel mai deplin succes ... Am dedus că f?eneralul Dăscălescu este un
adevărat om de război, cu calităţi excepţionale de curaj, ener[?ie, temeritate.
22
21
2

~

Adolf Minuţ, op. cit.
Prof. Univ. dr. Nicolae Dăscălescu, op. cit.
Vezi nota 3.
https://biblioteca-digitala.ro

A.

156

Minuţ

Foarte conştiincios şi cu deosebită putere de muncâ, sunt sigur că va putea
face faţă oricărei situaţii pe câmpul de luptâ. Posedâ toate calităţile pentru a
5
putea comanda şi 1111 co11J de armatli În cele mai bune cm1diţi1111? •
Pentru eroismul de care a dat dovadă Divizia 21 infanterie, în primele
lupte după trecerea Prut ului, unitatea a fost citată prin Ordin de zi pe armată, de
Ion Antonescu, fiind şi prima mare unitate căreia i s-a conferit Ordinul Mihai
Viteazul, clasa a III-a. La 19 iulie 1941, la postul de comandă din satul
Hârtoape, din aşa numita „zona Ţiganca", şeful statului l-a felicital personal pe
comandant şi i-a oferit propria decoraţie pe care o purla la piept, spunându-i:
„fiindcă nu am alta la mine în acest moment, îţi dau generale Dăscălescu,
propria mea decoraţie. Te-ai învrednicit s-o porţi". Apoi l-a sărutat pe ambii
..
o b raJC .
În perioada iulie-august 1941, Divizia 21 a acţionat în compunerea mai
multor corpuri de armată (I, 11, 3), în funcţie de necesităţi, având în vedere că
această mare unitate era solicitată acolo unde situaţia era mai critică. Acest
lucru se datora, în primul rând, destoiniciei comandantului său. Experienţa sa
din campaniile 1913, 1916-1918 şi continua sa autoperfecţionare, şi-a spus
cuvântul. În unanimitate comandanţii corpurilor reliefau vitejia ostaşilor de sub
comanda generalului Nicolae Dăscălescu, a cărui activitate a probat destoinicia
şi spiritul său de sacrificiu. Aşa se explică strălucitele rezultate pe câmpul de
luptă. Prin exemplul său personal, fiind prezent totdeauna acolo unde era greu
şi conducând cu o pricepere remarcabilă operaţiunile diviziei sale. Generalulerou a contribuit în largă măsură la succesul obţinuL în bătălia de la Odessa
(localitate cucerită de armata română în octombrie 1941 ), fapt pentru care a
fost citat de trei ori prin Ordin de zi pe Armată. Cu această ocazie, de ziua
onomastică a regelui, drapelul Diviziei 21 a fost decorat cu Ordinul Mihai
Viteazul, clasa a III-a. În Înaltul Decret de decorare se specifica faptul că
„comandantul, ofiţerii şi unităţile acestor divizii ... au binemeritat de la patrie".
Comandantul Corpului 3 Armată, general Vasile Stanaşiu, a reliefaL în
aprecierile sale vitejia ostaşilor marii unităţi conduse de Nicolae Dăscălescu,
iar general Constantin Constantinescu, comandantul Corpului 11 Armată,
suhlinia că generalul Dăscălescu s-a achitat excepţional de bine. În toate aceste
lupte, Divizia 21 şi co111m1dantul sâu s-au distins prin acte de eroism, iar
generalul Dâscălescu prin ordinele judicioase ce le-a dat, prin energia cu care
a condus atacurile Întreprinse de trupele de sub c011w1ula sa, prec11111 şi prin
curqjul şi de1•ota111ent11I În luptă pe care a ştiut, prin exemplul personal, sâ le
insufle trupelor. Caracteri::,e-:. pe general Dâscâlesc11 ca 1111 foarte Imn general
~6
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de câmp, commu/{lllf de mare unitate şi îl prop1111 a i se î11credi11ţa coma11da de
corp ce
I {Irma ta-'27 .
După ocuparea Odessei, Comandamentul român a hotărât deplasarea
Diviziei 21 într-o zonă de pace, pe direcţia Isaccea-Tecuci. Marşul s-a
desfăşurat în condiţii excelente. Calităţile sale de mare strateg, implicarea
directă în elaborarea planurilor de atac şi conducerea operaţiunilor au fost
apreciate de Marele Cartier General, de Conducătorul Statului şi alţi superiori,
care nu numai că l-au decorat, dar l-au numit comandantul Corpului 2 Armată,
din Dobrogea, prin Înaltul Decret Regal nr. 2053 din I O noiembrie 1941,
înlocuindu-l pe generalul Nicolae Macici, care fusese numit la conducerea
Armatei I Române, dislocată în Transilvania. La foarte scurt timp, sediul
Corpului 2 Armată a fost stabilit la Odessa, un oraş plin de catacombe prin care
„mişunau" partizanii sovietici.
Spre sfârşitul anului 1941 şi începutul celui următor au avut loc unele
dislocări de trupe, reorganizări şi avansări. Corpul 2 Armată făcea parte din
Armata a 3-a, comandată de general Petre Dumitrescu. La 12 iulie 1942,
generalul Nicolae Dăscălescu este avansat la gradul de general de corp de
armată, grad ce l-a purtat până la sfârşitul vieţii.
În a doua parte a anului 1943 şi prima jumătate a anului 1944, general
Nicolae Dăscălescu s-a aflat aproape tot timpul în zona Galaţi, Dobrogea
(Constanţa, Mangalia) cu scopul de a asigura paza în zona fluvială, maritimă şi
graniţa cu Bulgaria.
Despre calităţile de comandant ale generalului, contemporanii săi au avut
numai cuvinte de laudă. Generalul Aurelian Son, comandantul Corpului 5
Armată, arăta că generalul Nicolae Dăscălescu s-a dovedit a fi JJriceput,
di11amic, de 1111 calm 111inu11at şi Cil o juderntă adâncă, de o e11ergie .fârâ egal,
rn o dragoste de subalterni neîntrecutli. Nici 1111111 di11 cei peste 20 genemli ai
arll/{ltei române, nu egalea;li calitliţile de rli::.hoi ale ge11eralul11i Dâscâlescu.
Iar generalul Petre Dumitrescu, cu recunoscuta-i capacitate de apreciere şi cu
influenţe puternice atât la Marele Cartier General şi personal la Ion Antonescu,
arăta cu deplină sinceritate că Generalul Nicolae Dăscâlesrn a rn11ti11ua1 sâ
comande Co17ml 2 Armatâ şi .\'li de.~făşo{lre aceeaşi neohositâ actil•itate ...
controlând la teren dispo::.itivul trupelor şi l11crârile de {lplirare ale dil•i::.iilor,
luând ca urmare, mâ.wrile pe care le credea necesare spre {I î11tâ111pi11a marele
atac care se semnalase prin toate indiciile posibile ... Genemlul Nicolae
Dâscâlesrn a COl!firnwt în opera/i1111ile de pe Don şi cele ulterioare, 1iirtu/i
râ::.hoinice cu care a dirUat operaţiunile din fa/a Odessei în situaţii extrem de
grele pe care a ştiut .\·(t le domine graţie energiei, priceperii, dâr::.rniei,
c1m!j11l11i şi sângelui său rece, precum şi 111111i de::.voltat simt al râsp11nderii".
27
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general remarca, în toamna anului 1942, că este „un foarte hun
comandant de corp de armată, pe care oştirea se poate haz.a În grele
•~X
1111pre.J11ran .
Evenimentele de la 23 august 1944 îl găsesc pe Dăscălescu în inspecţie
pe litoralul Mării Negre. Seara era la punctul de comandă al Diviziei 9
infanterie, comandată de general Costin Ionaşcu. La comanda Corpului 2
Armată, generalul Dăscălescu a contribuit, cu această mare unitate, la oprirea
înaintării unor trupe germane din Dobrogea spre Muntenia, în ideea acestora de
a ocupa Bucureştiul. A participat la luptele din Transilvania, iar la 25
octombrie 1944 a depăşit frontiera româno-ungară, remarcându-se în mod
deosebit în luptele pentru forţarea Tisei, pe Valea râului Bodrog şi în munţii
Hegyalja. Pentru faptele de vitejie ale Corpului 2 Armată şi destoinicia
comandantului său, generalul Gheorghe Avramescu, aflat la comanda Armatei
a IV-a române, scria la sfârşitul anului 1944 că Generalul Nicolae Dâscâlescu
este una din cele mai ji·1111uH1se figuri de soldat ale armatei române, dotat c11
11111ltâ c111ni11ţenie, rn hotărâre fermă şi curaj În toate Împrejurările, cu 1111 real
simţ al realitâţilor câmpului de bătaie. A vând o mare experien(â de război, a
comandat Corpul sâ11 de armatâ cu mult succes, atât În apârarea Mureşului
cât şi în r~fensiva rapidâ şi adâncii prin care inamicul a fost aruncat dincolo de
frontierâ. A 11r111ârit apoi pânâ dincolo de Tisa, unde trupele sale au l~j1111s cele
dintâi din Armată şi au realizat cap de pod. Foarte adulat de soldaţi, foarte
iubit, generalul Dăscălescu este o figură populară care poate obţine totul de la
19
trupele sate- .
La începutul anului 1945, la insistenţele şefului Marelui Stat Major al
Armatei Române, comandantul Armatei a 4-a Române, generalul Gheorghe
Avramescu a fost chemat la Bucureşti, trecut în rezervă pe motiv de boală, iar
în locul său, la 11 ianuarie, a fost numit, la început provizoriu şi după aceea
definitiv, generalul Nicolae Dăscălescu. „Boala" lui Avramescu era o invenţie
a autorităţilor. În realitate, se descoperise că ginerele său, Ilie Vlad Sturza,
considerat până atunci dispărut, dezertase la inamic, fiind de mai mult timp în
relaţii cu serviciile secrete germane.
În noua sa calitate, generalul Nicolae Dăscălescu s-a evidenţiat prin
aceeaşi strategie intransigentă, disciplină, ordine, responsabilitate imprimate
subalternilor. Generalul I. Negulescu, aflat temporar la conducerea
Ministerului de Război, menţionează în Ordinul de zi din 3 febmarie 1945:
Trupele Armatei a IV-a au produs inamicului mari pierderi şi au capturat peste
2000 prizanieri, printre care şi pe comandantul zonei Roznava, cu întregul său
stat major, precum şi o mare cantitate de armament şi material de război. În
A
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aceste lupte grele, ce au avut loc Îlllr-o regiune muntoasă şi stâ11coasă, pe ger
vi.'ll'ol, cu un inamic dârz, s-au distins marile unităţi ale Armatei a IV-a
româ11e şi comandantul său f?enera/ul Nicolae Dăscălescu. Iar după
răsunătoarea victorie de la Banska-Bystrica, unde Nicolae Dăscălescu a fost
rănit, refuzând să părăsească frontul, noul ministru de război, general
Constantin Vasiliu-Răşcanu, arăta într-un Ordin de zi: După victoriile de la
Roznava, trupele Armatei comandate de general de corp de armată Dăscci/escu
Nicolae Înscriu o altă pagină de glorie militară În istoria neamului românesc,
prin câştigarea importantei bătălii de la Banska-Bystrica ... important centru
strategic şi nod de comunicaţii la cotul superior al Hro1111/11i, mule converg
toate comunicaţiile care străbat munţii Tclfra Mică şi Tatra Mare ... Din cauza
terenului muntos şi Împădurit, a lipsei comunicaţiilor, a intemperiilor, a
dârzeniei inamicului şi distrugerilor făcute de el, luptele au fost grele şi
sângeroase. Atacând, Însă, zi şi noapte, cu deosebită vitejie şi mari sacrificii,
trupele noastre au Învins greutăţile terenului şi au Înfrânt toate rezistenţele
germano-mag/ziare ... Pentru aceste strălucite fapte de arme, toate marile
unităţi de sub comanda generalului de corp de armată Dăscălescu Nicolae se
citează prin Ordin de zi pe Întreaf?a armată 30 • Acest brav general a ştiut să
insufle ostaşilor pe care-i comanda, încredere şi o neţărmurită voinţă de a
rezista capriciilor iernii cu intemperiile haotice şi intempestive datorate
reliefului. Fără veleităţi de mare comandant, destul de modest, onest şi
cumpătat în comportament, el declara lui Boiangiu, reporter de război, că nu
trebuie să scrie nimic despre el, pentru că meritul victoriilor aparţine soldaţilor
care stau de luni de zile „în ger, zăpadă, vânt şi ploi" şi se simte mândru şi
fericit atunci când ţara recunoaşte şi apreciază sacrificiile lor.
Odată cu terminarea operaţiunilor de luptă desfăşurate în Slovacia,
Moravia şi Cehia, au luat sfârşit cei patru ani de război pentru generalul
Nicolae Dăscălescu (22 iunie 1941 - 12 mai 1945), ani în care a purtat pe
umeri răspunderile pentru viaţa a zeci de mii de ostaşi. Faptele sale au fost
recunoscute şi elogiate prin articole de ziar, emisiuni la posturile de radio
Bucureşti, Moscova, Londra etc., Ordine de zi, comunicate de război şi
decoraţiile româneşti şi străine ce i-au fost acordate.
După Conflagraţie, mulţi şi-au adus aminte de general, elogiindu-l şi
ridicând în slăvi omenia sa, bravura sa şi excelentele cunoştinţe militare şi de
comandament. Unul din ofiţerii Armatei a IV-a nota cu sinceritate: Noi cei care
am luptat sub commula sa, am c11110sc11t pe general Dciscălescu sub dublul
mpect al personalităţii sale, de comandant şi de om. Talentul de comandant şi
cultura sa militară Îşi găseau expresie, prilllre altele, În capacitatea de a
concepe, orgm1iz.a şi conduce competent şi ferm acţiunile de luptei, În puterea
şi

.lo

lhidem.
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de a11ali-:.â şi soluţionare a celor mai complexe pro/Jleme tactico-operative, În
energia şi Î11drliz.neala de a lua hotărârile, În 111od11I c11111 controla Îndeplinirea
lor. El em mereu prezent acolo unde se decidea soarta hâtâliilor. Iar generalul
Mihail Corhuleanu, comandantul Diviziei 18 infanterie scria, cu deosebită
admiraţie faţă de comandantul său: Geneml11l Nicolae Dăscâlesrn era
îmbrâcat simplu, cu o manta şi pe cap a1 ea o cape/ii .wldli(ească. Asculta cu
răbdare şi rn o adcîncli Înţelegere sit11a(ia creată. Se .\:fâtuia modest şi liniştit
cu noi şi 1111 se supăra, chiar dacă lucrurile nu mergeau prea bine. Aproape de
.fiecare datâ era părtaş cu noi la situaţia care avea să ne .\·coatli din impas.
D11pli ce era convins cli treburile vor merge bine, pornea spre altli di11iz.ie, pe
drumeaguri, pe margini de plid11ri. Şi când pleca, sincer să fiu, Îmi părea rău,
pentru că generalul Dăscâlescu, deşi era sever, ştia sit .fle aproape de oameni,
sâ-i Îmhărhătez.e. Prezenţa lui ne dădea o mare doză de sig11ra11(ă În stabilirea
hotlirârilor noastre, În conducerea luptelor. El era parcă 1m 0111 <11111111e făcut
11
sil conumde, si'i cond11ci'i trupele. Era omul de front ideat •
Generalul în retragere Gheorghe V. Şoimaru, fost comandant al
Regimentului 92 infanterie, îşi amintea, peste ani, de Nicolae Dăscălescu care,
în calitate de comandant al Armatei a IV-a, a inspectat regimentul său: Când
Într-una din zile genera/11!, Îmbrăcat ca 1111 soldat, cu cape/li pe cap şi cu
hi11ocl11l prins pe piept, a venit În rândurile noastre şi ostaşii Întâmpinându-l
cu atâta clild11rli, Încât generalul a exclamat: Cu astfel de ostaşi, Şoimarule,
cu siguranţă vom Învinge. Ne era drag generalul pentru cli era apropiat
gândurilor ostaşilor, pentru că aPea w1 fel deosebit de a se purta cu oamenii,
inspirând Încredere şi curqj În pre<!ima sa 3 ~.
După ieşirea din închisoare s-a retras în satul său natal, Căciuleşti, unde
clin primăvară până în toamnă se ocupa cu munca terenului agricol ce-l poseda,
iar iarna locuia la un frate al său, într-o căsuţă modestă din Piatra Neamţ, pe
strada Ştefan cel Mare.
Majoritatea din cei care i-au scris, îi trimiteau scrisorile la Căciuleşti.
Poşta îi ştia adresa, chiar dacă aceasta nu era completă. Interesantă este o cai1e
poştală trimisă ele general Paul Teodorescu, care la 16 decembrie 1955, avea ca
destinaţie: „Generalul Nicolae Dăscălescu la Căciuleşti, lângă Piatra Neamţ".
Acesta îi scria: Iubite Dăscălache. Am qflat cu Întârziere, dar cu mare
sati.~fac(ie, că eşti arnm sănătos şi cli ai Î1!fn111tat boala cu stoicism şi blirbliţie.
Am regretat foarte mult că 1w te-am putut vedea. Şi cine ştie când ne vom
putea vedea.neavând nici unul nici altul mijloace de deplasare. Am văzut pe
Voicu (şi el general, camarad de arme n.n.) În spital unde s-a operat. Este deja
de trei săptămâni, dar în curând va ieşi, desigur bine, operaţia fiind foarte
1

JI
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uşoarâ. El mi-a dat adresa pe care 11u o cunoştea111. De ::.ilw 1111111elui şi de
silrhâtori Î(i fac cele mai rnlde uri'iri de si'ini'itate şi 1111tf(w11ire. Toate si'i fi se
Îlll/J/ineascii dupâ dori11ţi"/" 1 .
Un alt mare comandant de oşti, generalul Gheorghiu R. Gheorghe, deşi
nu i-a fost subordonai, multă vreme, a ţimit să-i mulţumească generalului
Dăscălescu, care a făcut un raport forurilor superioare pentru a-l propune pe
Gheorghiu la gradul de general de corp de armată. Propunerea nu a fost
materializală, dar generalul propus şi-a exprimat recunoştinţa, mul[umindu-i
încă odată pentru gestul camaraderesc. Sunt realmente emoţionante aceste
gesturi, izvorâte nu doar clinlr-o simplă colegialitate ostăşească, ci reprezintă o
cunoaştere adevărată a adevăratelor calităţi militare, a priceperii şi a deciziilor
juste adoptate ele unii comandanţi, în momente deosebit de dificile pentru
armata română. Destul de emoţionantă este scrisoarea acestui general
Gheorghiu, trimisă lui Nicolae Dăscălescu la I O februarie 1963: Stimate
Domnule General. Su11t 11ouâ ani de câ11d 1111 ne-am 1•âzut, ani trecufi ca o
cli11ll, dupll ce a111â11doi. u111âr la 11111/ir, am fost orânduiţi de soartei ca sit facem
./(t(â, î111pre1111â, celor 111ai grele împrejurâri de râz.hoi, peste _fi-011tierâ, î11
Râsârit şi Apus. Eu s1111t r1cela care fiind la M.C.G. (Mareic Cartier General
n.n. ), {t/a~·at fJe lângâ gene rolul german, şef al misiunii 111ilitare acreditat pe
lângâ g111·en11t! fârei, m11 atras atenţia lui Antonescu a.rnpm l'itejiei d1•s.
JJer.w11ale de Io (iganrn, într-o co11/eri11{lt unde se {ţ/lau mai mulţi generali,
JJri11tre rnre .yi n/110.rn/11/ /oaniţiu /\/exandm, şef' al M.C.G. A doua ::.i
Anto11e.\'l'11, 1·-0 i·iz.illtt ... .yi o scos. Îl! f{1(r1 mea, de pe pieptul sâu, decorn(ia
„Mihai \litrnz.u/" .yi 1·-a J1ri11s-o drs. pe piept. Tot eu sunt acela care, Îl1
co1ţ/lict11/ cu /)11111itresrn Petre (general, comandant de marc unitate n.n.) acolo
1111de se1Tirâ111 amândoi, în Riisârit. c011.wltat de Anto11esc11, {[/ câmi l~jutor
tactic fi1.\cse111 la .)'n)(Jfll de Râ-:.hoi şi deci mâ b11c11J'{[m pe acea 1-reme de
considemfia sa dcoschitâ, 111i-0111 /Jl'rmis sâ-i .\)Jiii/ textual câ nu e om fără
defecte şi ca şi soarele arc pete clar clacă vă va Înlocui la comanda Corpului
2 Armată va fi greu să găseasc:1 un Înlocuitor de această talie . .)'i rn o
singurii propo-:.ifie, 11111 înclinat ha/an/li 111ule trebuia. Si astâ-:.i cred la fel rn

llt/11/{'i.

D111J1/ a 0111 j(1st /remi la 11e11sie. mn aflat câ a-fi hine1•oit sii-111if{[cefi 1111
J'{[port SJJel'i{[/, de î11ai11tore, penim fapte exccpfionale de arme, pe câmpul de
râz.hoi. la gmdul de general de cmp de armată, scriind cu mâna dl's. o coalâ
a/J/Wt/Jl' plinâ. Acel nt/)()J"/ e.ristâ şi astâzi în arhii•e şi mi-a i•orbit de dâ11s11/ 1111
.wbaltern, rnre fâceu pe atunci, serviciul la MFA (Ministerul Forţelor Armate,
noua titulatură a Ministerului de Război, de după 1945 n.n.). Este 1111 gest de
rarâ .fiwnuse{<' 11wmlii, .fiindcâ at1111ci plecasem de pe câmpul de /11ptâ şi 1111
Originalul la l'vlu1.eul dl' islorie Piatra
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ducâ ne 1·0111 mui 1•edea 1ircodatâ. N11 mi-011 îngtld11it împrejurările sâ 1·li
re1'1td în lini.~te .yi sâ l'â m11lf11111esc de lln'uslll atenfie deo.1e/Jitâ.
Deci, dintre tofi generalii Romiînici cu s1111t acela co/"l' am cm111111dat cu
cinste 1111 corp de armată, în fa/a ina111ic11l11i, iar meritele mele a11 fost
.\'11/Jliniate .yi de 111orcşal11I Malinm•ski, Gc11erol11I Sâmltesc11 Constantin,
co11111nicllre j{/c11tâ mic personal, rnre pe atunci era şe.fit! Marelui Stal Mt!ior,
cu oca::.ill 1111l'Î î11tre1 ederi ce a <ll'llt loc Io B11c11reşti, eu mn astâ::.i durerea .wl
cm1.\'fat câ, deşi prop11s de mm[ din cei mai valoroşi şi mai integri şefi. la
<11 m1.rnrc, ocea.1·1a 1111 .1·-a fâcut ...
Pânâ i•oi primi râsp1111s11I dl's., reînnoiesc m11lţ11111irile 111elc penim
utrn{io c11 care m-afi cinstit. \lâ rog a primi urări de sânâtote l1111gâ, IJ/111<'
1
amintiri şi respectuoase sa/11târi ·
1

1

1

•

Acestea au fost doar câteva extrase din multitudinea aprecierilor celor
care au lucrai cu ci şi în preajma celui care a fost generalul Nicolae Dăscălescu,
participant la Războiul Balcanic, Primul război mondial, Al doilea război
mondial, pensionat la 21 iunie 1945, la 61 ani, generalul căruia i s-a luat pensia
la sfârşitul anului 1948 şi a făcut închisoare ele la 21 noiembrie 1951 până la 3
octombrie 1955, din motive absurde pe care nu le mai comentăm. Cu destulă
dificultate şi după intervenţii repetate, i s-a redat pensia la I noiembrie 1955.
Acest mare general care s-a acoperit de glorie pc câmpul de lupte, a părăsit
această lume la 28 septembrie 1969, la vârsta de 85 de ani.

Abstract
Nicolae Dăscălescu was born on June 16th, 1884, in Căciuleşti, Neamţ County.
After graduating from the School of A11illery and Engineer Corps in 1908, he
was allocated to the 8th Artillery Regiment in Roman. It is with the 3rd Battery of this
Regiment that he participated to the Balcanic War of 1913 and the first part of the
First World War. The second part of the First Worlcl War he was a Battalion
Commancler, in the 4th Artillery Regiment in Bacău.
During the inter-war period he occupied several positions: Staff Deputy-Chief
of the 14th lnfantry Division, same position în the 5th Army Corps, Chief of Staff at
the Commandment of the Airborne Troops. In 1932 he was the Commander of the Ist
Anti-Aircraft Artillery Regiment. After this he was appointed Chief of Staff of the 3rd
Army Corps, based in Chisinau, Commancler of the I 2th Artillery Brigade, based in
Ismail. For a brief period of time, he also was the Secretary General of the National
Defense Department .
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During 1he Second World War he was the Comrnandcr or thc 20th lnrantry
Division then of thc 21 st lnrantry Division, Commander or the 2nd Army Corps and,
in the end, Commander of thc Romanian 4th Army.
Ali along his rnilitary career, he was appreciated by his superiors and respected
and csteemed by his suhonlinates. A111ongst the ones who expressed their appreciation
wc 111ention: General Ioan Istrati, Lieutenant Colonel Zadiei, Colonel Ştefan
Grigorescu, Colonel Carclaş, General Gheorghe V. Şoimaru, Colonel Ştefan Ionescu,
Colonel Gearirn, Colonel Nicolae Dragomir, General Sârhu, General Cartianus,
General Ioan Sichitiu, Captain Hancloca, General Vasile Atanasiu, General Gheorghe
Levente, General Vasile Stanaşiu, General Aurelian Son, General Petre Du111itrescu,
General Gheorghe Avra111escu, General Gheorghe R. Gheorghiu, General Mihail
Corbulcanu, the Soviet General .Jmacenko, the Soviet Marshal Rodion Malinovski.
Everybody 111en1ioned that General Nicolae Dăscălescu was a diligent, hardworking,
meticulous and exceplional officer and a good Co111mander. General Dăscălescu had
an innate ahility Io make good snap judgmenls bascei on his capability Io 11nderstand
and analyze a situation. He was a methodic and organizcd person, possessing a gnod
understanding or the military tracic. One of his former Commanders once said, „He is
a very studious man kecping hi111self updated with the ncwesl inrnrrnalion. He knows
and applies very wcll all the rnles and regulations. He is a very disciplined man."
Anolher or his supcriors once wrote: "he is an officer with a livcly intelligcncc, having
a strong military culture bascei on a serious thinking systcm, a cicar underslanding or
racts and a systernatic applicative method. He is a perfect officcr. He has a gen1le bui
vcry energetic tcmpcr."
Arter thc Firsl World War they were saying about General Dăscălescu thal he
had a brillianl intelligence, he perfectly knew the military regulations and applied
them in lhe hesl way possible. '·He is an elite element, perrectly disciplined".
Arter the Seconcl World War, some of his subordinates wrote they havc hcard
only words or adrniration and respect about General Dăscălescu. He had proven slrong
military virtues duc to his energy, skills, courage and spirit of responsibility.
Respected, admired and hailed by all people who knew hi111, General
Dăscălescu died age 8.5, on Seplember 28th 1969.
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Nicolae Diiscălesc u , co lonel, coma nd antu l
regimentu lui arti lerie a ntia e ri ană , Bucureş ti .

în a nul 1938.

Nicofae Dă scă l escu, în 1955, câ nd a
din închisoare.

i eş it

Nicolae Dă scă l escu , înainte de deces,
anul 1968 (e l a decedat în 1969).
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„Mihai Eminescu" Buzău
COLECŢIA „DAS CĂLII NOŞTRI - PROFILE BIOGRAFICE"
Colegiul

Naţional

VIRGINIA SPÂNU
( 1923-2002)

se a firm ă în timp ş i îş i cl ăd eş te prestigiul prin dascălii s ăi ş i prin
rea li ză ril e elevil or pregă tiţi ele aceş ti a. Co legiul N a ţi o n a l „Mihai Eminescu"
din Bu ză u şi -a fă urit de-a lungul timpului , indife rent ele denumirea sub care a
fun cţ i o n a t , un presti giu deosebit în rândul şc o lilor buzoiene ş i la nivel naţional,
g raţi e acti v ită ţii unor profesori co mpe tenţi, d ă ruiţi meseriei şi elevilor. Printre
aceşti a se num ă ră profesoara de limba şi literatura rom ână , Virginia Spânu, şi
profesorul ele istorie, Mih ai Spânu.
O

Analele

şcoa l ă

Buzăului, Buzău,

2009, p. 165 -182.
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Profesoara Virginia Spânu nu a fost buzoiancă. Ea s-a născut pe
meleagurile frumoasei Bucovinc, în oraşul Hotin, la data de 6 martie 1923,
într-o familie ele funcţionari publici. Tatăl, Romulus Nicolescu, s-a născui la 3
noiembrie 1887 la Botoşani, fiul lui Ioan şi Ecaterina. După absolvirea studiilor
a devenit funcţionar la Administraţia Financiară Holin. Mama, Olga
Adolfovna, s-a n<1scul la 15 iulie 1902 din părinţii Adolf Ivanov Tiholchi şi
Anna Davâdova. Olga a absolvit Liceul de fete din Hotin, şapte clase, apoi
clasa a VIII-a suplimentară, reală, la Liceul de băieţi, în 1920, ceea ce-i dădea
dreptul de a intra în învăţământul superior fără examene suplimentare, dar
posibilităţile financiare ale familiei nu au putut face posibil acest lucru. S-a
angajai ca funcţionar la Administraţia Financiară din Hotin, unde l-a cunoscut
pe Romulus Nicolescu, cu care s-a căsătorit la 22 octombrie 1922, mirele
având 35 ele ani, iar mireasa 20 ele ani. În 1931 s-au mutat la Câmpulung
Moldovenesc, toi la Administraţia Financiară, de unde au ieşit la pensie. În
Câmpulung Moldovenesc au locuit cu chirie într-o casă pc strada Pinului
nr. 26. Romulus Nicolescu a murit la 14 martie 1969, iar Olga Nicolescu la
23 martie 1982, la Buzău, uncie s-au mutat clupă pensionare, fiind înhumaţi în
Cimitirul „Eroilor".
Familia Nicolescu a avut două fete. Prima, numită Ve1:jenica (Virginia),
s-a născut la 6 martie 1923, iar botezul a avut loc la 29 aprilie 1923 şi a fost
săvârşii de preotul Petre Muranevici, asistai de diaconul Justin Acolovachi la
catedrala ortodoxă din Hotin. Naşi au fost colegi ai părinţilor, funcţionari la
aceeaşi administraţie financiară: Vasile Rădulescu, Constantin Chcbac, Anton
Eremia, Alexandra Gheorghiu, Aurelia Bolea, Maria Gheorghiu, Aglaia
Eremia. Mulţimea naşilor arată prestigiul de care se bucura familia Nicolescu,
dar şi bucuria primului născut. Au mai avut o rată, numită Ortansa, născută la
1
11 ianuarie 1924, care a murii la vârsta de 9 ani, ln 1933 •
Virginia Nicolescu a urmat primele clase primare la Hotin, apoi la Şcoala
primară ele 7 ani din Ctunpulung Moldovenesc, unde părinţii s-au stabilit cu
serviciul, absolvind ciclul primar în anul 1933. La absolvirea clasei a IV-a
primare a obţinut următoarele rezultate: -limba română - 9,41; -Aritmetica 9,00; -Cclclallc studii - 8,<)9; -Dexterităţi - 9,49; -Disciplină - 10; -Media
generală -9.48 (În realitate - 9,17 n.n.)~.
Dmar personal allat în arhiva !amilici: ecrlifieate de naştere. de cununie, de holci'.. de
adeveri n\c, mcmori i. autohiogrn ri i etc.
i\dcvcrin!i'i nr. 215115 iunie 1913 eliberată de Şcoala de fete Cf11np11lung. (ToalL•
documentele citate în continuare se alli'i în original în arhiva familiei).
căsăloril'.
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Dupf1 absolvirea claselor rrimare a urmat primele ratru clase liceale la
Liceul ele fete „Dragoş Vodă" din Câmpulung, între 1933-1937, iar clasele
superioare ale liceului, între 1937-1941, la Liceul „Iulia Haşdeu" din Hotin
(clasa a V-a), la Liceul „Aron Pumnul" din Cernăuţi (clasele a VI-a şi a VII-a)
şi la Liceul „Carmen Sylva" din Botoşani (clasa a VIII-a), liceu unde a sustinut
şi examenul ele hacalaureal, în iunie 1941, la care s-a clasat pe locul 15 din
70 ele candidaţi reuşiţi, cu media 6,70 (scris: limba română - 7,00, limba
franceză -5,00, limba latină - 8,00; oral: limba română - 7,00. limba franceză 6,00, istoria - 6, geografia - 7,00, filozofia - 6,00, limba latină - 7,00, ştiinţe
naturale - 8,00)"~. Aceste note arată exigenţa examinatorilor şi faptul că
examenul de bacalaureat era considerat de o importantă foarte mare în viaţa
unui tânăr. În perioada cât a învăţai la Cernăuţi a urmat şi un curs de
stenografie la Liceul „Aron Pumnul" ( 1938-1939), finalizat prin examen cu un
Certificat ele absolvire·1• De asemenea, a urmai şi cursurile Institutului ele
Cultura Italiană din România ele la Cernăuţi ( 1938-1939):;.
După absolvirea liceului, văzând interesul pentru obiectele umaniste, dar
mai ales pentru literatură, din partea fiicei lor, părinţii au susţinut-o să se
înscrie la Facultatea de Filozofic şi Litere din cadrul Universitătii Bucureşti.
S-a înscris la secţia Filologie modernă pe care a urmat-o între anii 1941-1945,
în condiţiile dure ale războiului mondial în care era angrenată şi România. Ca
urmare, examenul de licentă l-a susţinut abia în anul 1947, din cauza
întreruperilor determinate de anii ele război, în specialitatea filologie modernă,
la obiectele italiană, istoria literaturii române vechi şi latină, obţinând „un
foarte bine, trei hine şi un suficient". Diploma de licenţă, cu numărul 8717, a
fost semnată de decanul facultăţii, Iorgu Iordan şi a fost eliberată în anul 19486 .
După licenţă a urmat şi cursurile Seminarului Pedagogic Universitar din Cluj
pe care le-a absolvit în anul 1948 7 .
După absolvirea cursurilor universitare s-a întors la Câmpulung uncie şi-a
început cariera didactică, ca pedagog, la Liceul Teoretic de fete în anul şcolar
1945-1946 8 . De la I martie 1946 a suplinit şi 14 ore de istorie şi geografie până
la 30 iunie 1947. De la I septembrie 1948 până la 15 ianuarie 1950 a predat ore
de istorie, igienă şi constitutia R.P.R. la Şcoala Elementară nr. 3 Sihla din
Câmpulung. În anul şcolar 1949-1950 a funcţionat ca profesor suplinitor de

Diploma de hacalaurcal din IO septembrie l 9-l l.
Ccr1ifica1 de ahsolvirc al cursului de stenografic din 7 mai 1939.
Atestat nr. X3-l din 30 iunie 1939.
Diploma de Licenţă nr. 8717 din 29 oclomhric 1948.
Adeverinţa nr. 35/27 februarie 1957 clihcrată de Universitatea „Victor
Fişă de personal.
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limba şi literatura română la Şcoala Medie Tehnică pentru Industria Lemnului
9
din Câmpulung, fiind în acelaşi timp şi hibliotecarul şcolii .
În această perioadă a locuit cu părinţii, funcţionari la Circa Financiară din
oraşul Câmpulung. Aceştia locuiau cu chirie şi duceau o viaţă strâmtorată în
acei ani de după război, cu lipsuri de tot felul, mai ales în perioada marii secete
din 1946-1947, din cauza căreia lipsa alimentelor era acută, iar preţurile
pipărate, ceea ce făcea aproape imposibilă aprovizionarea. Peste ani, profesoara
Virginia Spânu povestea cu tristeţe despre lipsurile îndurate în acea vreme.
La Câmpulung Moldovenesc a devenit membră de sindicat în anul 1947
şi în acelaşi an a fost primită în partidul comunist. Muncitoare, serioasă şi
docilă a fost promovată ca preşedinte al Sindicatului învăţământ din plasa
Câmpulung şi membră a Biroului Organizaţiei PCR oraş Câmpulung. Pe linie
profesională a participat în anul 1948-1949 la cursuri de perfecţionare în
specialitate la Câmpulung Moldovenesc, Predeal şi Curtea de Argeş. La Curtea
de Argeş l-a cunoscut pe profesorul Mihai Spânu, venit lot la cursuri de
perfecţionare, un basarabean ce funcţiona ca profesor de istorie la Buzău. Deşi
acesta avea un handicap fizic datorat unei poliomelite suferite în copilărie, grija
cu care a înconjurat-o, delicateţea şi tanclretea acestuia, la care se adăuga o
cultură vastă şi un real talent de povestitor şi comunicator, au determinat-o pe
tânăra profesoară din Câmpulung să-şi unească destinul c11 al său. Profesorul
Spânu a cerut să fie transferat la Câmpulung şi căsătoria a avut loc la dala de
19 noiembrie 1949, martori fiind profesorul Adrian Cuciureanu şi învăţătoarea
.
. Ha 1·1p io .
V1ctona
În anul 1950 cei doi au cerut transferul la o şcoală din Buzău. La
20 august 1950, profesoarei Virginia Spânu i-a fost aprobat transferul la Şcoala
Medie nr. I, actualul Colegiu Naţional „B.P.Haşcleu" clin Buzău, ca profesoară
titulară de Limba şi literatura română. La această prestigioasă şcoală a predat
11
până în anul 1954 , când s-a transferat la Şcoala Medie nr. 2, actualul Colegiu
Naţional „Mihai Eminescu", de unde a ieşit la pensie. La Buzău a locuit într-o
casă naţionalizată în strada 13 Decembrie, ele unde s-a mutat în imobilul
naţionalizat din strada Banghereanu nr. 24, astăzi Bistriţei, fost al vestitului
învăţător buzoian Gh. I Dumitraşcu, donat de acesta învăţământului, astăzi
sediul Sindicatului Învăţământ Preuniversitar Buzău, şi de unde s-a mutai în
1970 la un apartament cumpărat într-un bloc din strada Karl Marx, astăzi Spiru
Haret, în Bariera Ploieşti.
Adeverinţă eliberată

10

li

de unitatea şcolară.
Dosar de căsătorie nr. 12711949 depus la Comitelul Provi1oriu al oraştdui Cilmpulung
Moldovenesc: Extras din registrul Stării Civile pentru Ciisătoriţi pc anul 19.+9: Certificat
de Căsătorie seria Cb, nr. 879879 eliberai de Sfatul Popular al ora~tdui Cilmpulung la
10 februarie 1955 cu nr. 383.
Adeverinţă eliberată de unitatea şcolară.
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a născut singurul copil, o fetiţă, Eugenia, la 27 octombrie 1950,
apoi a Liceului „Mihai Eminescu", a Facultăţii de Istorie din Iaşi,
azi bibliotecara Casei Corpului Didactic „Gh. I. Dumitraşcu" Buzău. Aceasta
s-a căsătorit la 8 august 1974 cu profesorul de istorie Relu Stoica, originar din
comuna Runcu, judeţul Vâlcea, în prezent profesor la Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu" Buzău. Profesoara Virginia Spânu a avut bucuria să aibă două
nepoate, Mihaela şi Florentina, pe care le-a crescut cu mare dragoste şi care
i-au vegheat ultimele clipe din viaţă în ziua de 21 decembrie 2002, când un
accident nefericit i-a curmat viaţa. A fost înhumată în Cimitirul „Eroilor"
La

Buzău

absolventă

Buzău.

***
La Buzău s-a transferat prin Ordinul Ministrului nr. 79 950/1950,
începând cu data de 20 august, ca profesoară titulară de Limba română la
Şcoala Medie nr. I, uncie şi-a desfăşurat activitatea până la 31 august 1954, la
clasele VIII-XI. Într-o Foaie calificativă se aprecia că este „corectă, serviabilă,
disciplinată, sârguincioasă, bine pregătită şi cu mare putere de muncă". De
asemenea, se menţiona că stăpâneşte foarte bine limba română, vorbeşte bine
franceza, binişor italiana şi puţin germana. A fost aleasă ca preşedinte al
Comitetului sindical al şcolii, responsabilă cu munca de agitaţie şi propagandă
şi responsabila resortului Ocrotirea mamei şi copilului din cadrul Sindicatului
învăţământ Buzău. De asemenea, a răspuns de secţia filologie din cadrul
Societăţii ele Ştiinţe Istorice şi Filologice, filiala Buzău, în cadrul căreia a
susţinut în perioada 1950-1954 mai multe conferinţe şi comunicări: „Lupta de
clasă în romanul sovietic", mai 1953, „Intuiţia în predarea literaturii",
octombrie 1953, „A.P. Cehov", iulie 1954 12 •
Începând cu data de l septembrie 1954 s-a transferat la Şcoala Medie
nr. 2, astăzi Colegiul Naţional Mihai Eminescu", unde s-a împlinit profesional
şi de unde se va pensiona în anul 1978. Astfel, în anul 1959, prin Ordinul
nr. 3212 din I O decembrie i se acordă „Atestatul de profesor", echivalentul
definitivatului de astăzi, în specialitatea principală Limba şi literatura română,
13
cu dreptul de a preda la clasele I-XI • În anul 1965 a obţinut gradul didactic II,
cu lucrarea „Dezvoltarea patriotismului elevilor prin predarea operelor literare
în care se descrie natura patriei şi se oglindeşte acţiunea transformatoare a
omului asupra ei", iar în 1970 a obţinut gradul didactic I, cu lucrarea ştiinţifico-

1

~

11

Arhiva S()(.:ictăţii de Ştiinlc Istorice, liliala Buzău, dosar activitate ştiintilică, nenumerotat.
Dosar personal allat în arhiva autorului, Atestai de profesor scria M.I.C.-A.P„ nr. 14770/10
decemhrie 1959 în baza Decretului nr. 313/1954 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale a
Repuhlicii Populare Romfine.
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metodică „Scriitori buzoieni din secolele al XIX-iea şi al XX-lea" · • Sunt
prezentaţi în această lucrare un număr de 20 de scriitori buzoieni, sau care şi-au
trăit o parte din viaţă aici (Vasile Cârlova, Ion Luca Caragiale, Alexandrina
Mihăescu, N. D. Cocea, Vasile Demetrius, Hortensia Papadat Bengescu,
Constantin T. Stoika, Constanţa Marino-Moscu, Panait Nicolae, Gheorghe
Popovici, Horia Fm1ună, Ioan Georgescu, Vasile Voiculescu, George Ciprian,
Ştefan Dima, Nicolae Tăutu, Ion Caraion, Jon Băieşu, Ion Gheorghe, Gheorghe
Istrate), fiind aduse informaţii inedite, documente şi fotografii ce constituiau o
bază documentară solidă în susţinerea lucrării şi care sunt astăzi foarte
valoroase pentru istoria culturală a Buzăului. Comisia (conf. univ. Emil
Boldan, Universitatea Bucureşti, conf. Al. Bojin, prorector al Institutului
central de perfecţionare), după ce a asistat la activităţile didactice realizate de
profesoara Virginia Spânu, a evidenţiat tactul, modul de abordare a tematicii
predate, pregătirea excepţională a elevilor, bogăţia de informaţie oferită
elevilor. Era o confirmare a capacităţii şi calităţilor de dascăl ale profesoarei
Virginia Spânu. Dacă în 1948, când preda la Câmpulung Moldovenesc, un
inspector şcolar aprecia că are „o oarecare neîndemânare pedagogică
explicabilă la începători", în anii următori procesele verbale de inspecţie şi
caracterizările anuale o prezintă pe profesoara Virginia Spânu ca pe un cadru
didactic care „merită toată lauda pentru activitatea desfăşurată la orele de limba
română", „munceşte cu bune rezultate, atât în şcoală, cât şi în afara ei" şi care
este „apreciată de întreg colectivul liceului nostru - cadre şi elevi -, se bucură
de stima părinţilor, elevilor şi cetăţenilor municipiului", are o „cultură generală
şi de specialitate foarte ridicată" şi dă dovadă de „o pregătire minuţioasă şi
temeinică" 15 . Fire emotivă şi sensibilă, fiecare oră de curs reprezenta pentru ea
un examen, după cum mărturisea mai târziu, fiind pensionară. De aceea, se
pregătea cu multă conştiinciozitate, nelăsând nimic la întâmplare. Stau şi acum
mărturie sutele de volume de critică în care a subliniat pasajele pe care le
folosea la clasă pentru a ilustra opera scriitorului studiat. Urmare a muncii
depuse a ftrimit în anul 1959 Premiul de Stat categoria a III-a pentru
învăţământ 6 . La 30 august 1960, Secţia de cadre a Sfatului Popular al oraşului
Buzău a hotărât promovarea profesoarei Virginia Spânu în funcţia de director
adjunct al liceului, în locul doamnei profesoare Fincă Emilia, începând cu data
de 1 septembrie. Se pare însă că această numire, din motive necunoscute, nu
11

11
•

"
16

Dactilo, în posesia autorului.
Cartea de Onoare a Şcolii Medii nr. 2 „M. Eminescu" Buzău, p. 21: caracterizări, procese
verhale de inspecţie allate în arhiva autorului în copie.
Dosar personal aflat în arhiva autorului. Memoriu. Caracterizarea secţiei de învăţnmiint şi
cultură Buzău.
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s-a mai făcut. A fost totuşi numită director adjunct la 1 septembrie 1969 şi a
deţinut această funcţie până în anul 1973 18 • În anul 1964 a fost aleasă în funcţia
de secretar al Organizaţiei de bază P.C.R. din liceu. Ca urmare a muncii sale
pline de rezultate, conştiinciozităţii şi seriozităţii de care a dat dovadă, a primit
în anul 1960 Diploma de „profesor fruntaş pentru merite deosebite în domeniul
învăţământului" 19 , Medalia ,,În cinstea încheierii colectivizării agriculturii"
acordată „pentru participare activă la munca de colectivizare a agriculturii şi de
întărire organizatorică şi economică a gospodăriilor agricole colective'', în
21
1962 20 , Medalia „A 50-a aniversare a Partidului Comunist Român", în 197 L ,
„pentru merite în activitatea de partid şi în opera de construire a socialismului",
Medalia „30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascistă" în
1974 22 , „pentru merite deosebite în înfăptuirea politicii Partidului Comunist
Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria
noastră", Diploma de Merit „cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la Marea
Unire din 1918, pentru activitatea desfăşurată în învăţământ şi rezultatele în
munca de educaţie şi instruire a tineretului" în 1998 23 .
Paralel cu munca la catedră s-a implicat şi în activitatea de cercetare în
cadru 1 Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice, filiala Buzău, ca secretar
ştiinţific al acesteia şi responsabil pentru secţiunea filologie, până în anul 1968,
când s-au constituit societăţi separate. Istoricul Dimitrie Ionescu remarcă
această activitate a profesoarei Virginia Spânu alături de a altor colegi de la
Liceul „Mihai Eminescu", ca Aurora Ionescu, Petre Ştefan, Gheorghe

17

18
19

20

21

22
21

Adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Buzău din l 7.Xl.1969: „Vă facem cunoscui că
în haza instrucţiunilor nr. 115759 şi a ordinului nr. 124408/1969 ale Ministerului
Învăţământului şi prin dispoziţia nr. 84 din 20 octombrie 1969 a inspectoratului şcolar al
judeţului Buzău, începând cu data de 1.09.1969 aţi fost numit în funcţia de director adjunct
la Liceul M. Eminescu din Buzău. Prin aceeaşi dispoziţie vi se rezervă catedra în
specialitatea Lh. română de la Liceul „M. Eminescu" din Buzău. Inspector şcolar şef, prof.
Dănilă Gheorghe" (Arhiva Colegiului Naţional „M. Eminescu" Buzău, dosare personale,
voi. 9, nepaginat.)
Vezi placa fixată în holul şcolii ce conţine lista directorilor adjuncţi.
Diploma nr. 870 din 24 iunie 1960 eliberată în virtutea Decretului nr. 717/1956 de către
Ministerul Învăţământului, arhiva autorului.
S-a acordat prin Brevet al Consiliului de Stat în baza Decretului 296/1962 şi a fost semnală
de Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cadrele didactice au fost obligate de către regimul comunist
să participe la campania de colectivizare a agriculturii.
S-a acordat prin Brevet al Consiliului de Stat în baza Decretului nr. 137/1971 şi a fost
semnată de Nicolae Ceauşescu. A primit medalia în calitate de director adjunct.
S-a acordat prin Brevet al Consi1iului de Stat în baza Decretului prezidenţial nr. 140/1974.
S-a acordat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Societatea Naţională pentru
Învăţătura Poporului Român.
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Gasnaş 24 • Printre comunicările şi materialele susţinute de profesoara Virginia

Spânu din perioada cât a funcţionat la Liceul „Mihai Eminescu" se numără:
„Rolul Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie în dezvoltarea literaturii
române'', „Conţinutul revistei Limba română", „Viaţa şi opera lui Camil
Petrescu", „Critica literară după 23 august 1944", „Scriitori români luptători
pentru unire", „Folclor local", „Drama intelectualului în literatura română
dintre cele două războaie mondiale", „Viaţa şi opera lui Zaharia Stancu",
„Alegerile din trecut în ţara noastră, prezentate în literatura clasică", „Taras
Sevcenco, viaţa şi opera", „l.L.Caragiale şi Buzăul", „Scriitori buzoieni", „Ion
Costinescu, lexicograf buzoian", „Lecţiile de încheiere la Istoria literaturii
române", „Scriitoarea Hortensia Papadat Bengescu şi Buzăul", „Metodica
lecţiei de recapitulare la Istoria literaturii române", „Dezvoltarea literaturii
române în anii 1944-1959", „Unirea Ţărilor Române oglindită în literatură",
„Nicolae Tăutu, scriitor buzoian", „George Ciprian şi Buzăul", „Poeţi şi
prozatori buzoieni contemporani" 25 • De asemenea, a avut şi o destul de
substanţială activitate publicistică cu subiecte legate de activitatea şcolii unde
preda, promovarea unor personalităţi culturale legate de Buzău, metodica
predării limbii şi literaturii române: „La sfârşitul unui an de muncă" 26 , „ 110 ani
de la naşterea lui l.L.Caragiale" 27 , „Comemorarea marelui scriitor
l.L.Caragiale" 28 , „Aniversarea naşterii fictorului Ion Andreescu" 29 , „Festivitate
închinată pictorului Ion Andreescu" 3 , „Activitate bogată" 31 , „Fixarea unor
plăci comemorative" 32 , „Elevii noştri din clasa a XI-a" 33 , „Un bilanţ care
34
stimulează" , „Cum pregătim examenul de maturitate" 35 , „Diaconul Coresi" 36 ,
„Valorificarea materialului local în predarea limbii şi literaturii române" 37 .Profesoara Virginia Spânu s-a bucurat de o bună apreciere din partea
elevilor săi de care a fost apropiată şi de soarta cărora s-a interesat mereu. Stau
mărturie numeroase scrisori primite de la foşti elevi care-i mulţumesc pentru
2

~

25
26
27
28

29

30
31
32

D
3

~

35
36
37

Dimitie Gh. Ionescu, Monografia Liceului „Mihai Eminescu" din Buzău, Buzău, 1969,
p. 44-45.
Arhiva Societăţii de Ştiinţe Istorice, filiala Buzău, dosar activitate ştiinţifică, nenumerotat.
„Viaţa Buzăului", 31decembrie1961.
Idem, I februarie 1962; „Flamura Prahovei", I noiembrie 1962.
„Viaţa Buzăului", 14 iunie 1962.
Idem, 25 octombrie 1962.
„Gazeta Învăţământului", 2 noiembrie 1962.
„Viaţa Buzăului", 10 ianuarie 1963.
Idem, 8 decembrie 1963.
„Scânteia", 30 noiembrie 1964.
„Viaţa Buzăului", 13 decembrie 1964.
„Flamura Prahovei", 4 martie 1965.
Idem, 19 februarie 1967.
„Limbă şi literatură", voi. XVI, 1968.
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modul în care i-a îndrumat şi i-a pregătit în domeniul literaturii şi vieţii. Printre
se numără şi un elev coreean, Lean Se-Cial, care, într-o emoţionantă
scrisoare din 14 martie 1954, îi mulţumeşte pentru modul cum l-a ajutat să
înveţe limba română, ca şi pe colegii săi, şi-i spune că, „Am făcut mult progres
cu dumneavoastră. Sunt vesel că v-am cunoscut. Vă multumesc foarte frumos
că m-aţi învăţat ca să devin un om instruit pentru p<.;tria mea scumpă" 18 .
Profesorul de limba şi literatura română, Alexandru Borcan, citează numele
profesoarei Virginia Spânu alături de alte nume de mari dascăli buzoieni cu
performanţe deosebite, ca Gheorghe Gasnaş, franceză, Aurelian Piţu, biologie,
Liviu Chiriacescu, Viorica Piţu!, Gheorghe Dănilă, istorie, Vasile Untaru,
geografie care, deşi nu au avut operă scrisă, nu au fost autori de manuale, au „o
operă vie, în mintea elevilor care s-au format la şcoala lor" 19 . Cu ocazia
aniversării a 140 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional „B.P.Haşdeu",
profesorul Radu Calcan, care a cunoscut-o bine, scria în monografia liceului că
„A fost un cadru didactic bine pregătit profesional, foarte apreciată de elevi, o
fire domoală, cu o voce blândă de moldoveancă, dând dovadă, în acelaşi timp,
de un excelent pedagog" 40 . Activitatea sa a fost evidenţiată în mai multe
41
articole publicate în presa locală şi centrală •
aceştia

***
Profesoara Virginia Spânu a fost întâi de toate un OM. Cei care au
cunoscut-o, colegi, părinţi, elevi, prieteni sunt unanimi în a-i recunoaşte
omenia, modestia, delicateţea, onestitatea şi buna credinţă. A fost o femeie
frumoasă, distinsă, cu multă prestanţă, pentru cei ce o cunoşteau mai puţin sau
deloc părea distantă, nu i-a plăcut să se manifeste zgomotos, să facă caz de
poziţia ei socială sau de cunoştinţele sale. Şi-a dedicat viaţa şcolii şi familiei, a
fost foarte conştiincioasă, nu a lipsit aproape niciodată de la nicio activitate, fie
ea didactică, extraşcolară, sindicală sau de partid, s-a bucurat de respectul
colegilor şi elevilor săi. Ca soţie a avut o deosebită grijă faţă de soţul său care
avea un handicap fizic major, iar ca mamă şi-a crescut fata în respectul faţă de
familie, valorile morale, la fel şi nepoatele faţă de care şi-a manifestat o
dragoste deosebită. Deşi a avut funcţii pe linie sindicală, de partid,
administrativă, şi-a îndeplinit sarcinile fără a pricinui cuiva vreun rău, iar în
38
39

40

41

Arhiva autorului.
Alexandru Borcan, C01!fesi1111ile unui normalist, Buzău, 1998, p. 62.
Radu M. Calcan, Istoria Colegiului Naţional „B.P.Haşdeu" din Buzău în perioada 19442007", Editura Omega, Buzău, 2007, p. 345.
„Flamura Prahovei"; „Viata Buzăului"; „Gazeta Învăţământului", din I mai 1959;
„Scânteia", din 15 septembrie 1968.
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cadrul familiei îşi exprima nemulţumirea pentru anumite situaţii la care. era
obligată să participe. A avut permanent o frică faţă de organele ele partid, de
faptul că ar putea fi o victimă a regimului, având în vedere că se născuse în
Bucovina de Nord, aflată în componenţa URSS, şi de aceea respecta cu
stricte\e indicaţiile acestora în activitatea sa.
Ca om devotat profesiei, şcolii, a lăsat o amintire bună foştilor elevi
cărora a încercat, pc cât au ajutat-o cunoştinţele şi talentul de dascăl, să le
insune dragostea pentru cuvântul scris, pentru literatură şi valorile naţionale în
măsura în care vremurile i-au permis. Profesoara Virginia Spânu rămâne în
istoria şcolii pe care a slujit-o cu devotament un cadru didactic de prestigiu, cu
rezultate deosebite la clasă şi în peisajul cultural al urbei Buzău. Amintirea sa
va rămâne vie în inima foştilor elevi, foştilor colegi şi a tuturora celor care au
cunoscut-o.

MIHAISPÂNU
(1913-2001)
Familia profesorului Mihai Spânu a venit la Buzău de pe meleagurile
Basarabiei, în anul 1940, iunie, după cedarea acestui teritoriu românesc către
URSS, ca refugiată, încărcând strictul necesar într-o căruţă, lăsând în comuna
Moscovei întrega avere (casă, dependinţe, pământ arabil şi vie). Mihai (Mihail)
Spânu s-u născut la 31 martie 1913 în localitatea Împuţita, comuna Vlădiceni,
42
judeţul Ismail , unde tatăl său era preot. Preotul Ion Spânu se născuse în
localitatea Bujor, judeţul Lăpuşna, Basarabia, la 28 iunie 1882, fiind primul
copil din cei nouă ai lui Nicolae Spânu, cântăreţ de biserică, născut în
localitatea Ghizdita, judeţul Soroca, mort pe la 1908, şi ai Anei Grosu din
Bujor, judeţul Lăpuşna. Ion Spânu s-a căsătorit cu Irina, fiica lui Sava Raiciov
şi a Evgheniei, născută la 7 februarie 1880. Au avut şase copii, din care trei au
murit ca urmare a unei epidemii de poliomelită şi au supravieţuit trei: Mihai,
viitorul profesor, care a rămas cu mâna dreaptă inertă pentru tot restul vieţii,
Alexandru (Saşa), ajuns preot la Brăila, decedat în anul 2006 la Bucureşti, care
a avut un băiat, Alexandru (Sandu), scriitor, decedat în 2002, şi Nina,
învăţătoare la Măicăneşti, judeţul Brăila, şi la Izvoranu, comuna Tisău, judeţul
Buzău, căsătorită cu preotul Ioan Vulcan, decedată în 1995 la Buzău, fără
copii. Preotul Ion Spânu, absolvent al Seminarului din Chişinău, a slujit în mai
multe parohii din sudul Basarabiei (Vlădiceni, Sărata-Răzeşi, Carbalia şi
~~

Certificat de naştere nr. 9660/1923 eliherat de Arhiepiscopia Chişinăului (Toate
documentele citate se află în original în arhiva familiei).
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Moscovei) iar după refugiul în România a fost preot în parohia Breaza, judeţul
A murit la Buzău în anul 1967, iar soţia sa tot aici, la 12 august 1952,
fiind înhumaţi în Cimitirul „Eroilor"43 .
După ce a scăpat de cumpăna poliomelitei, Mihai Spânu a urmat
cursurile şcolii primare la Chişinău, apoi a fost înscris la Liceul „Alecu Donici"
din Chişinău, pe care l-a absolvit în anul 1933, cu examen de bacalaureat la
care a obţinut calificativul „bine"44 . După liceu a urmat cursurile Facultăţii de
Litere şi Filozofie a Universităţii „Mihăilene" din Iaşi, specialitatea Istorie
universală, obţinând Diploma de licenţă cu menţiunea „Magna cum laude" în
193845 • În acelaşi timp a urmat şi cursurile Facultăţii de Drept din cadrul
46
aceleiaşi universităţi al cărei licenţiat a fost declarat în iunie I 939 . De
asemenea, între anii 1937-1939 a urmat şi Seminarul Pedagogic Universitar,
absolvit în urma activităţilor practice şi a susţinerii lucrării „Principiul
47
corelaţiei în predarea lecţiilor de istorie la clasa a IV-a" cu media 8,50 .
Încă din perioada cursurilor universitare şi-a început activitatea didactică
ca învăţător suplinitor la Şcoala de 7 ani Vulcăneşti, judeţul Cahul, unde a
funcţionat între septembrie 1937 - septembrie 1939. După obţinerea licenţei a
predat ca profesor de istorie la Liceul de băieţi „Ferdinand I" din Bacău ( 19391940), de unde a venit la Liceul de băieţi „B.P.Haşdeu" Buzău (I 940-1941 ).
De aici a plecat la Şcoala Normală de băieţi din Chişinău (1941-1942) şi la
Liceul „B.P. Haşdeu" din Chişinău (1942-1943 ). De la 1 martie I 943, până la
I decembrie 1943 a îndeplinit funcţia de asistent la Muzeul Regional al
Basarabiei, iar de la 1 ianuarie 1944 a fost transferat ca asistent la Institutul de
Istorie Naţională „A.D. Xenopol" din Iaşi, ce funcţiona pe lângă Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza", cu Decizia nr. 288833/1943 a Ministerului Culturii
Naţionale şi al Cultelor, publicată în „Monitorul Oficial" nr. 304 din
31 decembrie 1943. laşul fiind zonă de operaţiuni militare, Universitatea s-a
mutat la Zlatna, o parte din biblioteca personală rămasă la Iaşi fiind distrusă de
bombardamentele sovietice. De la Iaşi a trecut, la 1 aprilie 1944, ca asistent la
Facultatea de Litere şi Filozofie din cadrul Universităţii Bucureşti, unde a
funcţionat până la 31 martie 1947, când trece în învăţământul preuniversitar ca
profesor de istorie titular la Gimnaziul Unic nr. 40 şi Gimnaziul Unic nr. 28 din
Buzău.

~~
~~
~5

~6

n

Certificate de deces şi acte de concesiune locuri de veci. Diplomă de Bacalaureat nr. 320
din 24 iulie 1933.
Diploma de Licenţă în Istorie nr. 1190 din 17 decembrie 1938.
Conform procesului verbal nr. 55 din iunie 1939 al Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii Mihăilene din Iaşi cum reiese din adresa nr. 113 din 17 ianuarie 1940 către
Ministrul de Justiţie.
Certificat de Absolvire nr. 2294 din 31 octombrie 1938.
Toate datele privind evoluţia profesională sunt cuprinse în Certificatul nr. 1540 din
26 noiembrie 1969 eliberai de filiala Arhivelor Statului Buzău.
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la sfârşitul anului şcolar. La această şcoală, în urma unei
inspecţii, se consemna într-un proces verbal că „D-l prof. M. Spânu se
dovedeşte a fi un excelent profesor şi pedagog prin tactul şi metoda
întrebuinţată, ar face minuni într-o clasă cu nivel mai ridicat". De la
1 septembrie 1947 s-a transferat ca profesor de istorie titular la Liceul
„B.P.Haşdeu" Buzău 48 . Aici a fost profesor de istorie şi director de studii.
Directorul liceului, prof. Gheorghe Ceauşel, şi el profesor de istorie, spunea
într-o caracterizare că orele de istorie ale profesorului Spânu „erau aşteptate cu
multă plăcere de elevi", iar ca director de studii, acesta „a ştiut să
proporţioneze şi să dispună aplicarea învăţământului în şcoală, dând astfel unul
din cele mai bune rezultate care au dus la maximum de randament, iar şcoala a
avut în aceşti doi ani (1948-1950 - n.n.) procentul cel mai ridicat de
promovare".
În anul 1948, conform legilor timpului, cei refugiaţi din Basarabia erau
nevoiţi să ceară certificat de încetăţenire prin care li se confirma sau nu
cetăţenia română. Mihai Spânu obţine Sentinţa de Încetăţenire nr. 754 a
Tribunalului Buzău care atestă faptul că nu figurează în dosarele Miliţiei ca
străin şi-i atestă cetăţenia română.

Participând la cursurile de perfecţionare de la Curtea de Argeş în vara
anului 1949 a cunoscut-o pe profesoara Virginia Nicolescu din Câmpulung
Moldovenesc, şi ea participând la aceste cursuri, de care se îndrăgosteşte şi,
drept urmare, cere să se transfere la Câmpulung. S-a căsătorit cu profesoara
Virginia Nicolescu la Câmpulung în data de 19 noiembrie 1949, iar de la
1 ianuarie 1950 se transferă de la Buzău la Şcoala Medie Tehnică de
Construcţii Civile şi Industriale din Câmpulung Moldovenesc, unde locuieşte
cu socrii în strada Pinului nr. 26. Din cauza unor neînţelegeri cu conducerea
şcolii, soţii Spânu se hotărăsc să părăsească Câmpulungul şi de la 1 septembrie
1950 se transferă la Liceul „B.P.Haşdeu" Buzău, numit atunci Şcoala Medie de
1O ani nr.1 Buzău. Aici a predat istoria până la data de 1 octombrie 1953, când,
în urma unui accident petrecut în timp ce realiza recensământul pentru alegerile
de deputaţi ai Sfaturilor Populare, la care a fost însoţit de elevul Calcan Radu,
devenit mai târziu profesor de geografie şi director adjunct al şcolii, care a
depus mărturie şi care i-a purtat un adânc respect toată viaţa, a fost internat la
Spitalul Colţea din Bucureşti şi diagnosticat cu rupere de retină la ambii ochi şi
glaucom, fiind pensionat cu gradul de invaliditate II, fiindu-i interzisă de către
49
medici „orice fel de muncă" . A primit o pensie de invaliditate Pensionat la o
~8

~

9

Dosar medical.
Adeverinţa nr. n9088 din 19 iulie 1943; Adeverinţa nr. 3392 din 5 aprilie 1966;
Adeverinţa nr. 18 din 8 ianuarie 1968 eliberată de Institutul Interregional de perfecţionare
a cadrelor didactice Braşov.
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vârstă tânără, 40 ele ani, având de întreţinui un copil, profesorul Mihai Spânu
s-a refugiat în activitatea de conducere a filialei Buzău a Societăţii de Ştiinţe
Istorice şi filologice, unde a fost secretar remunerat şi a fost alături de el soţia,
profesoara Virginia Spânu, care l-a îngrijit cu devotament şi l-a ajutat să treacă
peste momentul atât de greu, pensionat cu dublă invaliditate, motorie, la mâna
dreaptă, şi vizuală, dezlipire de retină la ambii ochi.
Profesorul Mihai Spânu şi-a însuşit în mediul universitar o solidă cultură
istorică şi juridică, dublată de calităţi deosebite pentru munca didactică.
Cunoştea bine limbile franceză, rusă, bulgară şi turcă. S-a bucurat ele aprecierea
şi susţinerea unor mari personalităţi ale istoriografiei româneşti, Andrei Oţetea,
Constantin C. Giurescu, Alexandru Boldur, Mihail Guboglu, Nichita
Adăniloaie şi alţii. Pregătirea sa de înaltă ţinută şi faptul că stăpânea limba
turcă l-au recomandat pentru specializare în turcologie la Ankara. În urma
concursului a obţinut bursa „Vasile Adamache" a Academiei Române pentru
doi ani în acest scop, conform adresei nr. 1032 din 15 decembrie 1939 a
Institutului de Turcologie de pe lângă Universitatea Mihăileană Iaşi, semnată
ele directorul acestuia, profesorul Franz Babinger. Izbucnirea celui de Al Doilea
Război Mondial în septembrie 1939 a împiedicat realizarea acestui proiect
care, materializat, ar fi schimbat total traiectoria vieţii şi carierei sale.
După pensionare, deşi risca să-şi piardă vederea, a predat ocazional orc
de istorie la Şcoala Generală nr. 6 Buzău în anul şcolar 1959-1960, la Şcoala
Medie nr. 1 „B.P.Haşdeu" în anul şcolar 1960-1961 şi la Şcoala Medie nr. 2 în
anul şcolar 1961-1962. În anul 1962, prin Decezia nr. 2565 din 26 decembrie,
Comisia medicală de expertiză i-a „recomandat în mod recreativ prestarea de
6 (şase) ore săptămânal ca profesor". Ca urmare, este titularizat la Şcoala
Medie nr. 2 „Mihai Eminescu" Buzău unde va atrage pe elevi cu lecţii de înaltă
ţinută ştiinţifică şi metodică, amintire care dăinuieşte şi azi la foştii săi elevi.
Sub aspectul perfecţionării didactice, în anul 1943 a trecut examenul de
capacitate în învăţământul secundar în specialitatea principală istorie, cu media
8,83 şi secundară drept cu media 8,50. Prin Ordinul nr. 1945/1966 i se acordă
gradul didactic definitiv fără examen începând cu data de I ianuarie 1966, iar
în anul 1968, în ianuarie, a susţinut la Braşov examenul pentru obţinerea
gradului II în învăţământ, cu lucrarea „Materialul local folosit la predarea
istoriei în clasele V-XI", pe care l-a luat cu media 9,5050 . La 12 mai 1969 a
susţinut examenul pentru obţinerea gradului didactic I cu lucrarea metodicoştiinţifică „Aspecte culturale din oraşul Buzău". Comisia a fost formată din
prof. univ. dr. Nichita Adăniloaie, lector univ. Lucia Georgian, inspector şcolar
prof. Gheorghe Dănilă şi directorul şcolii, prof. Clotilda Constantinescu.
Comisia a evidenţiat „o foarte bună pregătire profesională", „priceperea şi
50

Proces-verbal al inspecţiei speciale din 12 mai 1969, copie în posesia autorului.
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tactul pedagogic" şi "îndrumarea activităţii ele cercetare ştiinţifică" la nivelul
51
şcolii şi judeţului, acordându-i nota 10 .
După revenirea în învăţământ şi până la pensionarea pentru limită de
vârstă, în 1975, profesorul Mihai Spânu a desfăşurat o bogată activitate
didactică şi ştiinţifică, fiind una dintre personalităţile culturale marcante ale
oraşului. Ca urmare, a primit titlul de „Profesor fruntaş" în 1967, „pentru
5
merite deosebite în domeniul învătământului" ~, Medalia ,,A XXV-a aniversare
a eliberării patriei", în 1969, „pentru merite deosebite în opera de construire a
1
socialismului"· ·1, Medalia „A 50-a aniversare a Partidului Comunist Român",
în 1971, „pentru merite în activitatea de partid şi în opera de construire a
54
socialismului" , Diploma de Merit, în 1998, „pentru activitatea desfăşurată în
învăţământ şi rezultatele în munca de educaţie şi instruire a tinerellllui" 55 ,
diverse premii în bani, evidenţieri şi diplome. Şi după pensionare a mai predat
ocazional ore de istorie la Liceul „Mihai Eminescu" şi la Liceul de Muzică şi
Arte Plastice Buzău. Într-o referinţă dată de I. Nistor, şeful Secţiei învăţământ
oraş Buzău în perioada 1949-1952 şi apoi inspector şcolar la Secţia de
învăţământ a Regiunii Ploieşti se spunea: „Datorită nivelului său profesional a
avut la clasă una din cele mai rodnice activităţi. Lecţiile sale erau ascultate cu
mult drag de toţi elevii şcolilor la care a predat. Întotdeauna foarte bine pregătit
pentru lecţii, cu un bogat material documentar, a ştiut sădi în sufletul elevilor
dragostea de patrie. Este un element cinstit, corect, se bucură de multă stimă în
rândul cadrelor didactice .. Cu toate că este suferind, dinamismul îl
caracterizează şi astăzi". În aceeaşi notă îl caracterizează şi Constantin R. Ioan,
inspector şcolar. Directoarea Liceului „Mihai Eminescu'', profesoara Clotilda
Constantinescu, în general zgârcitf1 cu aprecierile, considera în 1965 că
profesorul Mihai Spânu „Este un foarte bun profesor de istorie, lecţiile sale
caracterizându-se printr-un înalt nivel ştiinţific. Remarcăm calitatea povestirii,
informaţiile multiple pe care le dă elevilor în legătură cu epoca studiată şi
despre personajele istorice pe care le tratează. În predare la lecţii foloseşte
materialul didactic cel mai indicai, schema care se remarcă prin claritate şi
precizie (deşi scria cu mâna stfmgă - n.n. ). Este un profesor exigent şi prin
atitudinea sa constantă formează elevilor o temeinică pregătire. Tov. Profesor
Spânu Mihai se bucură de prestigiu în faţa elevilor săi şi de o apreciere
deosebită din partea colegilor datorită pregătirii sale profesionale şi activităţii
56
multiple ce o desfăşoară" . Puţini ştiu însă că neavând voie să citească mai
'ii

'~
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55
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Diploma cu nr. 859 din 20 iunie 1967.
Brevet al Consiliului de Stat în ham Decretului 560/1969.
Brevet al Consiliului de Stal în haza Decretului 137I1971.
Diploma de Merit nr. 36 din deccmhrie 1998.
Dosar personal.

Arhiva Societăţii de Ştiinţe Istorice, l'iliala Buzău, dosar activităţi, nepaginat.
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mult de 3-4 pagini sau să se uite la televizor, soţia sau fiica îi citeau materialele
de care avea nevoie şi îşi umrlea timpul ascultând la Radio rosturile în limbile
română, rusă, bulgară, franceză, turcă, inclusiv cele interzise, şi ele aceea era la
curent cu toi cc se petrecea în lume.
La Buzău, profesorul Mih;li Srânu a desfăşurat o amplă activitate
organizatorică şi ştiinţificf1 în cadrul Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice,
filiala Buzău, care a luat fiinţă în februarie 1950. Între anii 1950-1954 a
îndeplinit funcţia de secretar ştiinţific al filialei, remunerat cu 1/2 normă, iar
între anii 1954-1968 a fost vicepreşedinte, neremunerat, fiind apoi membru în
Comitetul de conducere până în anul 1972. În Conferinţa Naţională a Societăţii
de Ştiinţe Istorice şi Filologice din Republica Populară Română, desfăşurată la
5 ianuarie 1964 a fost ales membru în Consiliul de conducere, şi a fost reales la
Conferinţa Naţională din februarie 1968 57 . În această perioadă a desfăşurat o
intensă muncă de cooptare a profesorilor din judeţ, de organizare a numeroase
sesiuni de comunicări ştiinţifice, de promovare în presa locală şi centrală a
activităţii filialei şi a ţinut mai multe comunicări ştiinţifice ca: „Principiile
periodizării istoriei", „Educaţia ideologico-politică la orele de istorie",
„Politica externă a României până la 23 august 1944", „Comuna din Paris şi
puterea sovietelor", „Dezvoltarea economică a oraşului Buzău în anii puterii
populare", „Folosirea materialului local în predarea istoriei la clasele V-XI",
„Vechi monumente istorice din oraşul Buzău'', „Acţiuni muncitoreşti la Buzău
în sprijinul creării PCR", „Momente clin trecutul oraşului Buzău", „Petru I,
Dimitrie Cantemir şi Ion Neculce", „Pictorul Nicolae Grigorescu şi Buzăul'',
„Aniversarea independenţei Bulgariei", „Acţiuni muncitoreşti şi răscoale
ţărăneşti în judeţul Buzău", „Personalităţi de seamă din oraşul şi judeţul
Buzău", „Aspecte din epoca Unirii la Buzău'', „Revoluţia de la 1848 la Buzău"
ş.a .. Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice din
România aprecia că „Activitatea desfăşurată de tov. Spînu Mihai în cadrul
filialei Buzău a contribuit în mare măsură la bunul mers al acesteia, care astfel
a putut fi considerată ca una din filialele noastre fruntaşe". La Liceul Mihai
Eminescu a organizat o expoziţie permanentă de istorie şi literatură privitoare
la meleagurile buzoiene. Mai multe publicaţii locale şi naţionale i-au trimis
scrisori de mulţumire pentru informaţiile date spre publicare („Flamura
Prahovei", „Munca", Radio şi Televiziunea Română). La Staţia de Radioficare
a oraşului Buzău a prezentat mai multe materiale cu prilejul unor aniversări de
evenimente istorice sau a unor personalităţi legate de Buzău: „Pictorul Ion
Andreescu şi Buzăul", „Nicolae Grigorescu şi Buzăul", „Hortensia Papadat
Bengescu la Buzău", „Răscoala din 1907 la Buzău" etc. 58 . De asemenea, a fost
'
'
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Ibidem.
Memoriu către minister, în posesia autorului.
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un colaborator apropiat al filialei Arhivelor Statului Buzău şi Muzeului Buzău
pentru care a adus numeroase materiale adunate de la locuitorii oraşului.
Profesorul Mihai Spânu a intrat în Partidul Comunist Român în anul
1946 şi în această calitate a participat la deschiderea lucrărilor Parlamentului
României din 1 decembrie 1946. De la înfiinţarea Cabinetului judeţean de
partid Buzău în 1948 a fost cooptat ca membru al acestuia şi a fost folosit ca
lector la toate şcolile de partid care au funcţionat la Buzău între 1948-1975. A
fost secretar al organizaţiei PCR din şcolile medii nr. 1, Comerţ şi Protecţia
Plantelor Buzău. Bun cunoscător al limbii ruse, profesorul Mihai Spînu a
tradus lucrarea „Educaţia ideologico-politică la orele de Istorie şi
Constituţie"w. Organele de partid şi de stat locale ale timpului s-au folosit de
prestigiul şi pregătirea sa, de faptul că fiind fiu de preot venit din Basarabia, nu
putea să nu răspundă solicitărilor acestora de frica unor represalii, frică pe care
a avut-o până la moarte.
În calitatea de corespondent pentru presa locală şi centrală a publicat mai
multe articole privind activitatea filialei Societăţii de Ştiinţe Istorice şi de
.
. Ioca Ia- ş1. meto d.rea- cum au +1ost: „ D e I a r·11·ra Ia S. Ş . I .F . B uzau
- " 60 ,
1stone
61
„Dezvelirea unei plăci comemorative la Buzău" , „Filială cu activitate
62
rodnică" , ,,În memoria marelui satiric I.L. Caragiale" 63 , „Din activitatea
64
S.Ş.1.F." , „Alegerile din Buzău pentru Adunarea electivă din 1859"65 ,
66
„Bogată activitate ştiinţifică" , „ I IO ani de la naşterea lui 1.L.Caragiale" 67 ,
„Ion Andreescu - aniversarea naşterii" 68 , „La monumentul răscoalei din
69
1907" , „O vizită interesantă" 70 , „La comemorarea a 75 de ani de la moartea
71
lui M. Eminescu" , „Din activitatea filialelor societăţilor ştiinţifice" 72 ,
73
„Mărturii" , „Dacă treceţi prin Buzău" 74 , „Studii despre trecutul istoric şi

59
60
61
62

63
6

~

65
66

67
68

„Viata Buzăului'', I aprilie 1953.
Idem, 3 noiemhrie 1956.
Idem, 26 decembrie 1957.
Idcn1, 5 scptcn1hric 1958.
Idem, 8 ianuarie 1958.
„Flamura Prahovei", 23 ianuarie 1959.
„Viaţa Buzăului", 15 mai 1960.
Idem, I februarie 1962.
Idem, 15 februarie 1962.
„Muncitorul sanitar'', 11 mai 1963.

69

„Viaţa Buzăului", 12 oclo1nhric 1963.

70

Idem, 18 iunie 1964.
Idem, 13 decembrie 1964.
„Flamura Prahovei", 2 octombrie 1966.
Idem.
Idem,21mai1967.

71

72
71
·
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Profesorul Mihai Spânu a rămas fidel istoriei şi meleagurilor buzoiene şi în
perioada cât a fost pensionar pentru limită de vârstă, oferind din bogăţia sa de
cunoştinţe celor interesaţi, fiind un excelent povestitor şi comunicator. La
întâlnirile de promoţie ale foştilor elevi îi uimea pe aceştia cu acurateţea
discursului său, cu memoria ele care da dovadă. Fostul său elev, profesorul
Radu Calcan spune că „A fost un profesor care putea proba oricând o vastă
cultură umanistă. În plus, era un om de cea mai aleasă factură sufletească,
81
întruchipare a bunătăţii, modestiei şi bunului simţ" • Profesorul Dimitrie
Ionescu remarca faptul că pe lângă deosebita activitate la clasă, profesorul
Mihai Spânu „a stimulat preocupări în domeniul cercetărilor de istorie, de
filologie ~i de metodica acestor discipline cu bune rezultate" 8 ~. Profesorul
universitar George Beldescu~11 • care a predat limba şi literatura română la
Buzău, la vârsta de 87 de ani, la o întâlnire cu foştii săi elevi, povesteşte cum
i-a venit ideea de a împleti activitatea didactică cu cercetarea ştiinţifică:
„Impulsul hotărâtor a venit din partea domnului profesor Mihai Spânu,
secretarul filialei Buzău a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice, care m-a
învestit colaboratorul constant al filialei, prompt şi eficace, şi căruia îi datorez
cristalizarea interesului pentru publicare, elaborarea studiilor de mare
cuprindere„.".
Omul Mihai Spânu a fost modest, supus, gata să ajute pe oricine, un soţ
model, iubitor şi ocrotitor, un tată iubitor şi grijuliu, un bunic cu mare dragoste
pentru nepoatele sale. Niciodată nu a uitat însă meleagurile Basarabiei pe care
le evoca cu fiecare prilej şi pe care nu a apucat să le mai vadă vreodată după
plecarea din vara anului 1940. S-a stins din viaţă în timp ce mergea pe stradă,
la 12 martie 200 I, în vârstă de 88 de ani şi a fost înhumat în Cimitirul „Eroilor"
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din Buzău. El rămâne în amintirea elevilor săi, a colegilor, în istoria
buzoiene ca un reper de seriozitate, dragoste de şcoală şi de cultură.

şcolii

Resumc
Profiles d'enseignants de Buzau

Cet etude vient de nous evoquer l'exceptionnelle activite de Vasile et Maria
Spanu, personnalites de l'ecole roumaine. Leurs vies et leurs activites aussi constituent
des pages d'histoire vecus dans la societe roumaine pendant la periode d'entre Ies
deux guerres mondiales, pendant et apres le deuxieme guerre mondiale et dans le
communisme. La recherche vient nous enrichir dans le domaine socio-historique et
litteraire grâce a l'activite scientifique realise par Ies deux personnalites de l'ecole de
Buzau.
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OPINII DESPRE IMPORTANŢA LUCRĂRILOR DE TAPISERIE DIN
PATRIMONIUL MUZEULUI JUDEŢEAN BUZĂU

Rodica TACHE GHEORGHE

Majoritatea artiştilor profesionişti români se ghidează după principiile
artei academice studiată în cadrul Institutelor de artă şi au ca izvor de inspiraţie
vechea artă populară românească. Este de remarcat că fiecare dintre aceste arte
are destinul şi evoluţia sa, împletindu-se câteodată, interferându-se sau
alăturându-se pentru un moment, dar crescând separat. Ceea ce rămâne
totdeauna constant este apelarea artiştilor contemporani la izvoarele nesecate
de creatie ale artei populare româneşti după cum demonstrează lucrările din
colecţia Muzeului Judetean Buzău.
În lucrarea de faţă comparaţia între cele două arte se face la modul
general dar cu trimitere specială la arta populară românească din zona
etnografică a Munteniei, respectiv zona Buzăului. Scoarţele şi obiectele de artă
populară sunt create şi lucrate direct de ţăranca română, acasă. „ Arta ţesutului
a fost practicată în aproape toate gospodăriile ţărăneşti până în ultimele decenii,
mai ales de către femei. În unele sate, meştere şi creatoare populare au ajuns la
adevărată specializare, producând - peste nevoile proprii - marfă pentru
schimb (îndeosebi covoare, tesături, marame) îndeletnicirea devenind ocupaţie,
sursă importantă de existen!ă'' 1 sau sunt lucrate şi multiplicate în ateliere
meşteşugăreşti, probabil pentru că cerinţele sunt foarte mari de împodobire a
interioarelor orăşeneşti şi săteşti: „Preluându-se tehnicile tradiţionale, originala
ornamentică a textilelor din Buzău, factura ţesăturilor şi cusăturilor populare,
se realizează produse noi - adaptate - ca dimensiuni şi dispunere a
ornamentelor - noilor destinaţii utilitare şi decorative pe care le au în interiorul
modern. Este de remarcat faptul că toate aceste produse noi, cu colorit modern,
păstrează stilul local. Această orientare spre realizarea unei mari varietăţi de
produse moderne, având ca sursă de inspiraţie elementele artei populare
româneşti reprezintă o preocupare deosebită. ( ... ) În această acţiune de
valorificare se preiau cele mai caracteristice elemente ale artei populare tehnici de lucru, materii prime, ornamentică, forme, cromatică, etc. -
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adaptate necesităţilor, tendinţelor
şi condiţiilor de viaţă modernă. Această tendinţă de dezvoltare este prezentă în
toate genurile, de la covoare, cergi, ţesături, broderii, până la împletituri,
domeniile cele mai importante în care se manifestă fiind decoraţie de interior
2
( ... ) inspirată din arta populară" •
În ceea ce priveşte domeniul textil al panourilor decorative, creativitatea
artistului se desface ca un evantai de posibilităţi atât prin mesajul ilustrat cât şi
prin calitatea materialelor suport folosite, a felului cum concepe forma
bidimensională sau mai nou, tridimensională, prin pictură directă sau folosind
tehnici de ornamentare şi tehnici textile diverse (broderiei, ţeserii, decorului
aplicat, decupare, decor în relief, imprimare, etc), fie evidenţiind într-un fel sau
altul textura şi structura materialului cu care lucrează. Toate acestea duc la
diferenţierea
stilului de lucru, la obţinerea unei facturi personale
inconfundabilă de manifestare a temei propuse, rezultat al unei creaţii mai mult
sau mai puţin conformiste.
În comparaţie cu arta populară care este un cumul de obiceiuri, datini,
mentalităţi a ţăranilor români de-a lungul veacurilor, transmise din generaţie în
generaţie şi susţinută de credinţa lor ortodoxă, arta decorativă, respectiv
tapiseria clasică lucrată în tehnica haute-lisse şi base-lisse se transformă
continuu, în mod spectaculos şi divers influenţată atât din exterior, de arta
europeană cât şi de noile condiţii de viaţă actuale a românului: „( ... ) în ultimii
15 -20 de ani foarte multe tapiserii părăsesc genurile clasice. În genul tapiseriei
se înglobează tot felul de modalităţi, începând cu unele cunoscute ca
macrameu, ajurul, croşetatul, toate felurile de broderie şi aplicaţii. Pasmanteria
(panglici, galoane, şnururi, ciucuri, etc.), dantelăria, împletitul, frânghierea, etc.
şi combinaţii cu cele mai variate materiale până la o infinitate de invenţii
tehnice. Pe de altă parte, marea varietate a tapiseriilor de tip nou merge Ia
lucrări cu caracter mural la relief sau chiar la valori tridimensionale până la cel
mai înalt grad de spaţializare. Astfel, tapiseria capătă rol ambiental creând
spaţii în care privitorul intră şi circulă" 3 .
Pornind de la dorinţa de a afla la ce era necesară tapiseria de nivel
european, de ce a apărut şi cum a evoluat odată cu trecerea timpului şi care a
fost rolul ei în viaţa oamenilor, un răspuns îl găsim la Adina Nanu: ,,În Europa,
tapiseria a înflorit mai cu seamă în evul mediu, în stilurile romanic şi gotic. În
castelele de piatră, reci, tapiseriile aveau un rol fizic izolator, dar ele încălzeau
atmosfera prin imaginile primăvăratice, înflorite în culori vii. Ele erau folosite
realizându-se

creaţii

noi, în spiritul

tradiţiei şi

Olga Horşia, op.cit., p. 60.
Paul Constantin, Mică enciclopedie de
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şi ca perdele, suspendate pentru a separa spaţii mai restrânse în jurul căminului
4
sau compartimentând mai multe camere de oaspeţi" •
Dacă ne punem întrebarea: unde îşi are originea lucrarea de artă
decorativă de astăzi, respectiv panoul decorativ, răspunsul îl găsim în casa
ţăranului român din zona Buzăului: „Textilele de interior conferă valoare
artistică şi originalitate interiorului tradiţional din zona Buzău. Odaia
frumoasă a casei tradiţionale din zonă este o adevărată expoziţie, etalarea unei
mari bogăţii de ţesături şi broderii, în care ornamentele şi culoarea joacă un rol
deosebit, fiind simţul plastic exprimat în conceperea aranjamentului
interiorului de locuit").
Se poate trage următoarea concluzie: tapiseriile şi panourile decorative
create de artiştii profesionişti contemporani, din cadrul patrimoniului de artă
buzoian, sunt corespondentul scoarţei, ţesăturilor şi broderiilor din „odaia
frumoasă" a ţăranului român, adaptate însă la cerinţele actuale. Aceste panouri
decorative dau posibilitatea privitorului să cunoască una din faţetele artei
contemporane româneşti cu rădăcini majore în concepţie şi execuţie în arta
etnografică românească.
Diferenţa

dintre aceste arte poate consta în faptul că ele se adresează
fiecare altor grupuri ţintă de oameni. În casa ţăranului de astăzi se păstrează
multe obiecte de artă populară. În locuinţa orăşeanului, de cele mai multe ori,
doar dacă are o casă mare, rezervă o cameră care să fie mobilată în stil popular
autohton, evidenţiindu-se aici acel segment al orăşeanului intelectual,
cunoscător şi iubitor de tradiţie şi datini. Se adaugă grupul de oameni care
optează pentru arta modernă.
În completarea tapiseriei clasice vine panoul decorativ, unde amprenta
artistului se citeşte atât prin mesajul descris cât şi prin calitatea materialelor
suport folosite, a felului cum creează compoziţia, prin pictură directă sau cu
şablonul, prin imprimare sau colaj, de materialul pe care lucrează şi bineînţeles
de factura personală inconfundabilă de lucru, ca o semnătură. „Caracteristic
este faptul că în vreme ce tapiserii rămaşi fideli tehnicii clasice sunt, în
majoritate doar pictori cartonieri, lucrarea fiind executată în manufacturi,
ceilalţi îşi ţes singuri operele sau chiar creează direct în material, uneori şi fără
schiţe premergătoare. Ceea ce explică în bună măsură marea diversitate a
domeniului din ultimii ani" 6 şi schimbările produse în arta decorativă mondială
are influenţă majoră în tapiseria şi panourile decorative româneşti: „Marile
răsturnări produse în tapiseria mondială în ultimii 15 ani reprezintă, doar

6

Adina Nanu, Comunicarea prin imagine. Editura Visual,
MODEXIM S.R.L, p. 77.
Olga Horşia, op. cit., p. 53.
Paul Constantin, op.cit., p. 146.
https://biblioteca-digitala.ro

producător

„LEVINTZA"

R. Tache Gheorghe

186

aparent, o simplă revoluţie tehnică. Fireşte că părăsirea ostentativă a metodelor
clasice şi, practic infinitatea posibilităţilor de invenţie, atât în confecţionarea
texturilor cât şi în materiale, izbeşte înainte de toate, produce confuzie. Mai
spectaculoasă însă este depăşirea poziţiei
murale, ieşirea în spaţiu,
tridimensionalizarea tapiseriei. Şi totuşi mobilele profunde, factorii care au
determinat explozia, sunt alţii. Ei se artă cu deosebire în sfera eliberării puterii
creatoare, în libertatea imaginaţiei tapiserului. Revoluţia s-a produs doar în
urma faptului că artistul a îndrăznit să se exprime în modul cel mai puternic,
posibil, neîncătuşat de niciun canon tehnic. Cu atât mai mult cu cât una din
trăsăturile cele mai caracteristice ale acestei faze a tapiseriei este quasi
7
dispariţia cartonului, majoritatea artiştilor creând nemijlocit în ţesătură .
La o primă evaluare se remarcă că tehnicile de lucru altă dată distincte
ale artelor decorative cu trimitere la tapiseriile contemporane româneşti, din
cadrul colecţiei Muzeului Judeţean Buzău, au tendinţa de a se întrepătrunde pe
un teren comun fie al materialului suport (lâna, pânza, catifeaua, mătasea, etc.),
fie a pasmanteriei aplicate, fie aplicării ele materiale noi, produse ale tehnicii
moderne, alături de materiale tradiţionale româneşti. Se poate spune, că artiştii
sunt într-o continuă experimentare pe un material sau altul. „Impetuoasa
dezvoltare a tapiseriei moderne care, în aproximativ 20 ani a pulverizat
canoanele sacrosante ale unei arte europene de aproape opt ori seculară, nu este
nici pe departe terminată. Experienţele tapiseriilor programate pe computer şi
tot felul de invenţii se înmulţesc mereu. Creşte totodată şi rolul artelor textile în
ambianţa generală a vieţii cotidiene particulare sau publice. În astfel de condiţii
este cu neputinţă de făcut orice fel de pronosticuri asupra viitoarelor căi pe care
la va urma tapiseria. Un lucru este însă indubitabil: rolul funcţional - educativ
al acestei arte în societate a crescut nemăsurat, de la epoca în care tapiseria era
un privilegiu exclusiv al aristocraţiei, iar această democratizare a genului se va
8
amplifica continuu" .
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Resume
Des opinions sur I' importance des oeuvres de tapisserie et des panneaux
dCcoratifs du patrimoine du Musee departamental de Buzau

Les lravaux de tapisserie et Ies panneaux decoratifs faits par des artistes
professionnels contemporains sont le co1Tespondant du lapis, des tissus et des
broderies de la „belle piece" du paysan roumain, mais adoptes aux exigences actuelles.
Tous ces travaux actuels de la collection du Musee du departament de Buzeau,
donnent la possibi Iite aux spectateur de connâitre une des facettes de r art
coniemporain rournain ayant des racines majeures dans la conception et l'execution
dans !'univers de f'art ethnographique roumain, finalement identifrant la spiritualite
roumaine dans r espace europcen.
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V AS BITRONCONIC CU BUTONI
(SMR 2005 - NR.INV. 53231)

Virginia OANĂ
Situl de la Sultana Malu

Roşu

este plasat pe terasa

înaltă

a Jacului Iezerul

Mostiştei, judeţul Călăraşi.
Aşezarea a fost cercetată încă din 1923 de către I. Andrieşescu şi VI.
Dumitrescu, lucrările au fost continuate în anii '70 o dată cu începerea
lucrărilor de amenajare a Văii Mostiştei, timp în care s-au efectuat săpături de
salvare de mare amploare.
Începând cu anul 2000 MNIR Bucureşti, împreună cu MDJ Călăraşi au
reluat lucrările de cercetare într-un ritm susţinut. Astfel, au fost descoperite un
număr impresionant de vase din ceramică, obiecte din metal, lut, corn, os şi
silex.
Materialul ceramic propus spre restaurare provine din şantierul SMR
campania 2005.
Pentru început, ca o primă modalitate de prezervare a ceramicii, aceasta a
fost introdusă în pungi de polietilenă în vederea menţinerii unei umidităţi cât de
cât apropiată de cea existentă iniţial. În momentul sosirii în laboratorul de
restaurare, ceramica a fost supusă tratamentului chimic adecvat.
S-a îndepărtat pământul printr-o spălare simplă suh jet de apă
folosindu-se o perie de păr, lucru c;are a permis observarea celor 57 de
fragmente ceramice având ca degresant un nisip fin, unele dintre ele cu slip atât
la interior cât şi la exterior, iar altele având aplicate la suprafaţa exterioară o
angobă.

Provenită dintr-o zonă calcaroasă, ceramica prezenta o crustă de calcar
(CaCo3).
Am decis că se impune un tratament chimic cu soluţie de acid citric,
concentraţie I O %.
Tratamentul a decurs timp d~ aproximativ I oră, a urmat apoi spălarea
fragmentelor ceramice, neutralizarea acestora în apă distilată, şi apoi uscarea
lor în etuvă, la temperatura de 200°C. Lipirea fragmentelor s-a realizat cu
aracet de tip Bison. Restaurarea vasului a ridicat probleme în sensul că partea
inferioară a acestuia lipsea în proporţie de 80 % şi în acest caz am început
lipirea fragmentelor pornind de la buza vasului către fundul acestuia.
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În zonele lacunare am intervenit cu plombe de gips, folosind ca suport
ceara dentară pentru plombe mici şi plastilină de modelaj în cazul porţiunilor
mai man.
Gipsul l-am finisat în stare semiumedă folosindu-mă de diferite bisturie şi sila
de bronz.
Ulterior, plombele de gips le-am integrat cromatic folosind culori
tempera.
Vasul restaurat poate fi oricând expus în sălile de expoziţie ale Muzeului
Dunării de Jos, şi nu numai, vizitatorul putând admira un vas bitronconic cu
h - 29 cm, diam. buză - 15cm, diam. fund - 13cm cu umăr profilar decorat cu
barbotină, cu muchii reliefate diagonale între umăr şi bază, având patru perechi
de butoni pe umăr şi patru apucători în cruce la jumătatea distanţei dintre umăr
şi bază, cu gâtul tronconic şi lustruit, buza verticală şi fundul plat.

Rcsume

Dans I' ouvrage ci-dessous j 'ai essaye de presenter quelques etapes de la
restauration d'un recipient ceramique ayant une forme globulaire, aux boutons. C'esta-dire: des lraitements chimiques et mecaniques appliquecs aux fragments ceramiques,
Ic collage de ceux-ci, la completition des zones lacunaires avec des plombages de
plâtres et aussi l'integration avec des aquarelles.
Les materiaux employes dans le procede de restauration ont ete: I' acide citrique,
l'adhesif de type Moment, le plâtre de modelage, la cire clenataire et comme
instrumentsj'ai utilise des brosses molles acheveux, des pinccs, des bistouris, le tamis
a bronze, de differents pinceaux et aussi des appareils digitaux pour Ies
enregi strements asupport magnetique.
Les problemes apparns penclant la restauration ont ete crees par le fait que, si
d'habitude la restauration cl'un recipient commence du fond vers le haut, dans cette
situation le procede s'est deroule a l'envers, c'est - a- dire en partant du haut vers le
fond, parce que dans la zone superieure ii avait environ 90% de fragments pendant que
beaucoup de fragments manqnaient du fond du recipient.
Apres la restauration de fragments ceramiques le resultat a ete un recipient
globulaire de forme profilaire, decore avec de la barbotine, aux marges diagonales en
relief entre l'epaule et le fond. Le recipient a quatre paires de boutons a I' epaule et
quatre anses en croix a mi-distance entre l'epaule et le fond, et aussi le con poli et le
fond plat.
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TOCILA - OBIECT ETNOGRAF

Adriana POPA

Tocila este o maşină compusă dintr-un disc abraziv acţionat cu un mâner
pedală cu care se ascut instrumentele de tăiat. Denumirea provine din
bulgărescul „tocilo" dar este cunoscută sub aceeaşi denumire şi-n limba sârbă
şi în cea croată.
În Bărăgan este cunoscută tocila formată din piatra de ascuţit fixată pe un
ax şi acţionată cu ajutorul manivelei. Piatra este fixată în două lagăre sau
decupături executate la partea de sus a pereţilor cutiei în care se pune apă. Cu o
mână se ţine obiectul pentru ascuţit iar cu cealaltă se acţionează manivela.
Tocila pe care o prezentăm este diferită de cea cunoscută în Bărăgan şi
este creaţia lui Ioniţă Dinu, zis Dinu Păuneaţă din satul Rasa, comuna
Grădiştea, judeţu I Călăraşi.
Iniţial, această tocilă a fost de fapt un strung de lemn realizat de acelaşi
meşter cu care modela şi crea piese de mobilier ţărănesc şi diverse alte obiecte
folosite în gospodărie. În timp, acest strung nu şi-a mai găsit utilitatea şi
meşterul l-a transformat într-o tocilă fără să distrugă partea de strung.
Partea de susţinere este alcătuită din trei picioare din lemn de stejar unite
printr-un cadru metalic pe care se plimbă păpuşa mobilă a strungului, acum,
după ce i s-a făcut o mică degajare la partea superioară şi un opritor la partea
inferioară, este pe post de lagăr pentru axul pietrei de ascuţit. Celălalt capăt al
axului este fixat în mandrina strungului. Piatra de ascuţit este aşezată în dreptul
păpuşii fixe pe care, în cazul strungului se ţinea cuţitul de strung iar acum se
foloseşte ca suport pentru obiectul care urmează a fi ascuţit.
Sistemul de acţionare este format dintr-o curea de transmisie, poziţionată
în partea stângă a tocilei, fixată pe vertical pe o roată mare de metal la partea
inferioară şi una mică de lemn la partea superioară, antrenată de o pedală de
metal - un grătar - printr-un sistem bielă manivelă. Mişcarea este transmisă
unui ax prins în două lagăre pe capetele superioare ale primelor două picioare.
La partea dreaptă a axului. din poziţia de lucru, este fixată mandrina care face
legătura cu axul pietrei de ascuţit. De fapt, piatra de ascuţit ocupă locul
lemnului care urma a fi modelat la strung. Tocila prezentată este folosită pentru
ascuţillll uneltelor de tăiat de tot felul şi în special cele folosite în agricultură.
sau o
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Pentru cupte, lame, foarfeci şi alte „fineţuri„ meşterul şi-a mai confecţionat un
polizor montat pe o placă de lemn, având ca suport tot vechiul strung de lemn.
Acest polizor este acţionat cu ajutorul unui electromotor printr-o curea de
transmisie. Axul polizomlui este montat pe placa de lemn prin intermediul a
doi rulmenţi care permit mişcării de rotaţie să ajungă la piatra de polizor.
Ioniţă Dinu ştie să facă de toate, fără să fi urmat o şcoală sau să fie ucenic
la vreun meşter. A văzut şi a făcut cu pricepere şi ingeniozitate mai toate
uneltele şi sculele de care a avut nevoie în atelierul său. Este fierar, tâmplar,
dogar, zidar, într-un cuvânt face de toate şi le face bine ceea ce îl face cel mai
căutat meşter din sat şi chiar din satele învecinate.

Abstract
The Grinder - ethnographic objects

The grinder is a machine who is compose in a abrasive disc with a bandei or a
pedal, this grinder is served to sharp the cuttings tools. The name of this grinder is
originar from Bulgaria, but is known under the same name in the serbian and croatian
language.
The grinder that I represent is diferent from the known in Baragan and is the
Ionita Dinu creation from Gradistea village, Calarasi County.
In the first way this grider is actually un wood lathe realized by the same master
(lonita Dinu) with this object the master create peasant furniture and the other
household objects. In the same time this grinder didn't find his utilities and the master
transforming him in a other grinder who didn't noi destroy the part of lathe.
The sustaining part is compose by three oak wooden legs who are united
between un metallic frame where is walks the mobile dolls of a lathe, now after is
make a little modification at the high part and also is made un pawl in the lower part.
The other side of the ax is fixed in a lathe chuck. The stone of cutting is situated in the
same place with the place with the dolls, in the lathe case is holding the cutter on the
lathe and now is use like object support.
The action system is compose between by a belt who is situated in the left part
of the grinder, rixed vertically on a big metal wheel on the lower part and another
one small on the high part trained by a metal pedal - a grater - catch into a sistem
crank. The move is sent to a ax catch in two legs. On the right side of the ax, from
work side is fixed the chuck which connects with the stone cutting ax. The stone
cutting ax deal the wood place who will be modeled.
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Colecţia Muzeală Colţi, datorită unicităţii

pe care o deţine, este intens
interesul a numeroase categorii de public. De aceea,
mutarea şi reorganizarea întregii co l ecţii într-un spaţiu propice din punct de
vedere al conservării, era de maximă urgenţă.
Înainte de a detalia această problemă aş dori să prezint o scurtă istorie a
chihlimbarului.
Acesta este o răşină fosi l ă ce provine din diferite specii de pin (pinus
succiniferia) de culoare galbenă ca mierea sau de ceară, sau uneori brun-roşcat
şi verde-negru . Chihlimbarul se topeşte la aproximativ 300° C, arde cu flacără,
se dizolvă în so lvenţi organici şi se electrizează prin frecare 1•
vizitată şi stârneşte

Ca materie primă pentru fabrica rea de amulete şi podoabe, chihlimbarul
era deja utilizat în Paleoliticul târziu (acum aproximativ 12.000 ani). În

Chihlimbarul - Bijuterie şi elixir, Muze ul

Analele Buzăului,

Buzău,

Jud eţea n Buzău , Buzău ,

2009, p. 197 - 203.
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era folosită la prelucrarea de figurine zoomorfe, având
întrebuinţarea de amulete. Era Neolitică a însemnat înflorirea meşteşugului
prelucrării chihlimbarului. Cele dintâi podoabe de chihlimbar aveau ca model
bijuterii cunoscute anterior, realizate din alte materiale. O dată cu acumularea
cunoştinţelor referitoare la proprietăţile chihlimbarului dar şi la arta prelucrării
acestuia, apar modele noi, deosebite, mărgele rotunde sau mărgele în formă de
topor cu două tăişuri. Filozoful grec Aristotel elaborează la 340 a. Chr., o teorie
prin care chihlimbarul şi-ar avea originea în sucurile secretate de arbori. În
schimb, mineralogul J. Behman stabileşte, în jurul anului 1751, că piatra în
cauză este de fapt o răşină fosilă.
Chihlimbarul românesc este denumit rumanit de către geologul Oscar
Helm. Ca vechime geologică, rumanitul are între 40-60 milioane de ani.
Cantităţile cele mai mari au fost obţinute din zona Buzăului, unde în secolele
XIX şi XX s-a trecut la exploatarea organizată.
Primele ateliere pentru prelucrarea chihlimbarului obţinut prin
achiziţionare de la locuitorii din zonă au aparţinut: zugravului de bi serici şi
sculptorului Grigore Siliceanu (în jurul anului J 861), Braug şi Parnstein din
Bucureşti (anul 1879), Oscar Deutsch şi Persteweg din Bucureşti (în preajma
anului 1888), dar şi Albert Savados din Ploieşti (pe la 188 l). Cea mai mare
parte a chihlimbarului era vândută diverşilor negu tori, însă s-a organizat şi
prelucrarea lui chiar în comună, existând în acest sens, şi unele tradiţii . În anul
1923 Dumitru Grigorescu înfiinţează în comuna Colţi un atelier, în cadrul
căruia lucrau mai mulţi săteni.
Mezolitic,

această răşină

Gospodărie.

Atelier de prelucrare a chihlimbarului

C hi hlimbarul a fost plasat încă din timpuri le îndepărtate, în rând ul
pietrelor magice datorită fru m u seţ i i coloritu lui, luciul ui, transparenţei dar şi
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sale. Cu timpul, chihlimbarul a căpătat şi o altă funcţie, şi anume aceea
de amuletă. Credinţa bazată pe puterea tămăduitoare a chihlimbarului a început
să existe concomitent cu magia. În lipsa unor studii aprofundate, se menţine
credinţa în puterile tămăduitoare ale chihlimbarului. Acesta era utilizat la
tămăduirea a orice, asemănător aspirinei. Chihlimbarul de culoare aurie purtat
la gât apăra împotriva febrei şi a altor suferinţe; măcinat şi amestecat cu miere
apăra de slăbirea vederii; sub formă de praf alina durerile de stomac.
În farmacia homeopată din Polonia se găseşte un unguent cu chihlimbar
şi tinctură de chihlimbar folosit împotriva durerilor reumatice, nevralgiilor şi
bolilor articulare. Picăturile de tinctură în diluţie homeopatică au o largă
întrebuinţare ca stimulator.
Asemenea strămoşilor lor, locuitorii din zona Sibiciului dar şi Colţi caută
şi astăzi bulgări de chihlimbar. În special caută pe cursul apei după fiecare
ploaie dar şi primăvara, când cad malurile şi vegetaţia este abia la început.
Există chiar şi o tradiţie legată de căutarea chihlimbarului conform căreia
nimeni nu ar indica locul în care a găsit o piatră sau alta, de teamă să nu cumva
să poarte blestemul de a nu mai găsi şi altădată.
După lustruirea pietrelor cu glaspapir şi o pânză dură, acestea erau apoi
purtate la gât într-un săculeţ de pânză ca apărător împotriva bolilor ori se ţineau
în rnsa mare aproape de icoană. Şi în prezent chihlimbarul este folosit în
tratamentul diverselor boli: dizolvat în .fiw1te de ţ11icâ se ia câte o linguriţă în
tratamentul suferinţelor de rinichi, de stomac, reumatism, gripă.
Punerea în valoare a obiectelor de chihlimbar prelucrat şi brut a fost
făcută de către specialiştii Muzeului Judeţean Buzău. A.ceştia au început
colectarea de obiecte în anul 1979, şi astfel au reuşit ca la data de 14 iunie 1980
să deschidă o expoziţie cu două secţii: obiecte de chihlimbar şi etnografie din
spaţiul comunei Colţi. Colecţia de chihlimbar conţine peste 270 de piese
prelucrate şi brute.
Colecţia Muzeală Colţi mai este cunoscută vizitatorilor şi sub denumirea
de Muzeul Chihlimbarului. Muzeul funcţionează într-o casă în stil popular,
construită între anii 1973-1974 şi apoi a fost renovată. Adăposteşte un bogat
material iconografic, unelte, instrumente, mostre de chihlimbar; documente şi
fotografii, bijuterii din epoca modernă şi contemporană, obiecte de etnografie
şi artă populară: piese decorative (ştergare), port popular, şi mobilier, unelte de
ţesut, obiecte de uz casnic, pentru păstorit dar de asemenea şi unelte agricole.
În cadrul acestei colecţii se mai găsesc şi documente ce fac referire la
exploatarea chihlimbarului, proprietatea asupra pământului, atestarea
documentară a localităţii Colţi, învăţământul, cultura şi istoria acestor
meleaguri.
Înainte de reorganizare, întreaga colecţie era expusă în trei încăperi, în
vitrine de diferite dimensiuni iar pereţii celor trei săli erau îmbrăcaţi cu
https://biblioteca-digitala.ro
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panouri. Aceste încăperi erau situate la etaj. Clădirea este structurată pe trei
nivele şi anume: subsol, etajul şi mansarda (podul). Din cauza ploilor dar şi a
faptului că acoperişul casei nu a fost renovat de foarte mult timp, acesta din
urmă s-a deteriorat paiţial.
Şi astfel, întreaga colecţie nu mai putea fi păstrată la etaj, deoarece
conform normelor de conservare spaţiul respectiv nu era potrivit pentru
expunerea unor bunuri muzeale. Acoperişul fiind spart, în timp, din cauza
ploilor apa se infiltra în pereţii casei producându-se astfel umiditatea
ascensională (igrasia) 2 .
Toate aceste condiţii reprezentau un adevărat pericol pentru bunurile
muzeale în condiţiile în care această colecţie cuprinde şi documente (hârtie) şi
se ştie foarte bine că hârtia este unul din cele mai sensibile materiale. Iar
întreaga colecţie trebuia mutată urgent din acel spaţiu ţinându-se cont şi de
faptul că umiditatea era foarte ridicată (aprox. 70% ). Singurul loc unde putea fi
mutată colecţia era doar subsolul (parterul) casei. Aici valoarea umidităţii este
mai scăzută: în jur de 59%-60%, iar în comparaţie cu valoarea celei de sus este
1
mult mai bine . Dar, totuşi există riscul ca în zilele ploioase umiditatea să fie
1
mai ridicată. Temperatura este oscilantă: între 15,4° C-16° C şi 17° C- 18° C .
Regretul este că jos nu am mai putut expune decât într-o singură cameră
iar pe cea de a doua am transformat-o intr-un mic depozit şi ne-am văzut
nevoiţi să renunţăm la expunerea unor bunuri muzeale. Acest nou spaţiu este
cu atât mai bun cu· cât lumina naturală nu pătrunde foarte mult în interior.
Pentru început ne-am ocupat de siguranţa întregii colecţii şi am
considerat că este necesară confecţionarea unor grilaje pentru ferestre şi pentrn
uşa de la intrare. Au fost schimbate geamurile sparte, crăpate, reparate
încuietorile, a fost pus la punct întregul sistem de electricitate. Au fost luate din
toate vitrinele bunurile, îndepărtate panourile de pe pereţi. Înainte de a muta
colecţia la parter, a fost instalat mai întâi sistemul de alarmă ce fusese la etaj.
În întreg spaţiul expoziţional a fost făcută curăţenie, s-a igienizat,
vitrinele, ferestrele şterse şi după aceea s-a început aducerea obiectelor ce
urmau să fie aşezate în vitrine. Cele care nu au fost expuse le-am aşezat în
cutii, împachetate în hârtie neacidă 5 iar pentru o cât mai bună izolare am
Aurel Moldoveanu, Conservarea preventil'ă a Imnurilor rnlturale, Ediţia a II-a, Editura
Centrul pen(ru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii,
Bucureşti, 2003, p. 47.
Trebuie ţinut cont de faptul că valorile corespunzătoare ale umidităţii se încadrează între
50%-65% iar umiditatea să fie constantă sau oscilaţiile mici şi lente, Ibidem, p. 35.
Parametrii de temperatură recomandaţi pentru asigurarea coleqiilor de bunuri culturale se
încadrează între 18° C-20° C, 22° C-24° C şi chiar 15° C-24° C, Ibidem, p. 62.
Cu un conţinut scăzut de lignină, cu un PH neutru, Aurel Moldoveanu, Conservarea
preventivă

a bunurilor culturale.
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cutiile pe interior cu polistiren expandat. Toate cutiile cu exponate au
fost depozitate în camera alăturată celei unde sunt expuse bunurile.
Pereţii fiind din piatră, cutiile nu le puteam pune direct pe piatră şi astfel
am convenit că cel mai bine era să le punem pe stinghii din lemn şi peste acest
lemn am pus plăci din polistiren expandat pentru a mai reduce din umezeală.
Cutiile nu le-am sigilat pentru că în acea zonă umiditatea fiind foarte ridicată
există riscul ca hârtia cu care am împachetat bunurile, să se umezească, şi de
aceea cutiile trebuiesc controlate periodic, iar dacă hârtia se umezeşte, să fie
schimbată. La sfârşit, s-a trecut la lipirea de autocolante pe geamuri pentru a nu
mai permite nimănui străin să observe din exterior tot ce se află în încăpere.
Ţin să precizez că în expoziţie, momentan, nu fac parte documente, în
special hârtia, deoarece este extrem de sensibilă la factorii de degradare,
îndeosebi temperatura şi umiditatea. Două dintre bunuri şi anume o condică de
botez şi un ceaslov, am fost nevoiţi să le aducem la muzeu deoarece necesitau
intervenţie din punct de vedere al conservării.
În partea de sus a casei, şi anume în mansardă (pod) se află depozitată
colecţia de etnografie. Anul acesta obiectele din lemn şi din fier au fost bine
conservate, iar covoarele şi ştergarele au fost parţial conservate, restul fiind în
curs de conservare. Covoarele au fost rulate pe beţe şi apoi îmbrăcate în huse
speciale pentru o mai bună protejare, la fel s-a procedat şi în cazul ştergarelor
care au fost înfăşurate în hârtie neacidă.
În final, vreau să menţionez că această reorganizare este temporară, până
în momentul în care va fi reparat acoperişul clădirii. Iar acest lucru, sper să se
realizeze cât mai repede cu putinţă.
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Resume
La collcction de Colti

La collection est aussi connue sous l'appellation de „le musee de l'ambre". Le
siege est une maison elevee dans Ies annees 1973-1974. On peut decouvrir ici materiei
iconographique, outils, ambre, documents, photos, bijoux, objets d'ethnographie
(costumes populaires, outils agricoles pour le tissage, pieces decoratives etc). II y a
aussi de documents qui regarde l'exploitation de !'ambre, la propriele des terres,
l'attestation documentaire du village Colţi et l'enseignement et la culture dans la
region.
Les objets en ambre ont ete exposes par Ies special istes du musee
departementale de Buzau qui ont commences a collecter des objets en 1979, ainsi
qu'en 1980 une exposition a deux sections etait deja ouverte, avec des objels en amhre
(270) et beaucoup du materiei ethnographique.
Les mauvaises conditions ont imposes de amenager dans un autre place
l'exposition, temporairement en rcspectant Ies normes de conservation.
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