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INVENTARUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI
VRANCEA
(ill)
Aurora - Emilia Apostu
Reluând lista localităţilor din lucrarea precedentă, dintre cele 1 1
localităţi

prezentate,

şase

sunt

situri

arheologice

din

Lista

Monumentelor, Ansamblurilor şi Sirurilor Arheologice ale judeţului, iar
celelalte cinci localităţi sunt importante pentru descoperiri arheologice
din Epoca paleolitică şi până la descoperiri de tezaure monetare şi/sau
monede izolate de Ev Mediu.
Urmează o altă serie de situri arheologice ale Vrancei, dintre care:
24. FOCŞANI - oraş, reşedinţA de judeţ
Localitatea este cunoscută prin descoperiri începând cu Epoca
neolitică şi până la descoperiri din Evul Mediu timpuriu şi dezvoltat.
Sunt rezultate ale cercetărilor de pe cuprinsul oraşului din mai multe
puncte, piese ce se găsesc în prezent, în depozitul Muzeului Vrancei, cât
şi expoziţie.
Obiectele din depozitul de arheologie, cât şi cele din expoziţia de
bază, provenite de la Focşani prin cercetări de suprafaţă, donaţii,
achiziţii, cercetări sistematice sau supravegheri de necesitate sunt:

Obiecte din piatri:
- piatră (unealtă) - 1

bucată - de la mormântul sarmatic

descoperit
Face parte din categoria uneltelor.
- dălţi - 3 bucăţi - Epoca neolitică
- râşniţe -http://cimec.ro
2 bucăţi - sec./ X
- XI d.Chr.
http://muzeulvrancei.ro

Aurora-Emilia Apostu
Fac parte din categoria ustensilelor.
- cruce cu litere chirilice - 1 bucată- Ev Mediu
Face parte din categoria mărturii ale culturii spirituale.
- inscripţie lapidară- 1 bucată-sec.X-XI d.Chr.

Obiecte din os:
- colţ animal (amuletă) -1 bucată- sarmatic
Face parte din categoria podoabelor.

Obiecte din ceramică:
- olane-6 bucăţi - Ev Mediu
- puşculiţe-6 bucăţi-sec.X-XI d.Chr.
- pivă (piuă)- 1 bucată-sec.X-XI d.Chr.
Fac parte din categoria diverse.
- oale ceramică- 8 bucăţi- sec. XVIII- XIX d.Chr.
- vas ceramic-1 bucată-Epoca bronzului
- vase ceramică-2 bucăţi-secolul al XVIII-lea d.Chr.
- străchini - 2 bucăţi - sarmatice

- 2 bucăţi -sec.X-XI d.Chr.
- 21 bucăţi- Ev Mediu (XVIII-XIX d.Chr.)

- capac - 1 bucată- sec.al III-lea d.Chr.

- 2 bucăţi-sarmatice

- 1 bucată-sec. al XIX-lea d.Chr.

- vas pentru ulei- 1 bucată-sec.X-XI d.Chr.
- castroane-6 bucăţi-Ev Mediu
- vase lut (chiupuri)-2 bucăţi-sec. al IV-lea d.Chr.
- căni

-

2 bucăţi -Epoca bronzului

- 2 bucăţi-sarmatice
- 2 bucăţi- sec. al VIII-lea d.Chr.
- 1 bucată- sec.X-XI d.Chr.
- 1 6 bucăţi- Ev Mediu
- căniţe-2 bucăţi -Ev Mediu
- farfurie - 1 bucată-Epoca bronzului
- 4 bucăţi- sec. al XIX-lea d.Chr.

- 2 bucăţi- Ev Mediu
10
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Inventarul arheologic al judeţului Vrancea
- vas cilindric- 1 bucată-sarmatic
- ulcior- 1 bucată-sec. X-XI d.Chr.

- 6 bucăţi-Ev Mediu
Fac parte din categoria vaselor.
- pahar din sticlă - 1 bucată- sec. al XIX-lea d.Chr.

- 1 bucată - sarmatic
- picior fructieră- 1 bucată- Cultura Geto-dacilor
- ceaşcă- 1 bucată-Ev Mediu
- cupă sticlă- 1 bucată- sec.XIX-XX d.Chr.
Fac parte din categoria recipientelor.
- sfeşnice - 3 bucăţi- sec. al XVIII-lea d.Chr.

- 1 bucată-sec.X-XI d.Chr.
- 2 bucăţi- Ev Mediu
Fac parte din categoria opaiţelor.
- amforetă- 1 bucată- Ev Mediu
- amfore-2 bucăţi- Perioada romană

- 2 bucăţi-sec.X-Xl d.Chr.
Fac parte din categoria amforelor greco-romane.
- lulele (pipe)-37 bucăţi-sec.X-XI d.Chr.

- 2 bucăţi - sec. al XVIII-lea d.Chr.
Fac parte din categoria plastică mică din ceramică.
- colier mărgele

-

1 bucată- sarmatic

Face parte din categoria podoabelor.
- obiect de cult- 1 bucată-sec.al III-lea d.Chr.
Face parte din categoria mărturii ale culturii spirituale
- element omamental- 1 bucată-sec. al XIX-lea d.Chr.
- ancadrament- 1 bucată-Ev Mediu
- fragment cahlă- 1 bucată-secolul al XV-lea d.Chr.
- cahlă sticlă- l bucată-sec.X-XI d.Chr.
- cărămizi profilate-2 bucăţi- sec. al XVIII-lea d.Chr.
Fac parte din categoria elemente de arhitectură.

Obiecte din bronz:
- oglindă - 1 bucată - sarmatică

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro
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- brăţară - 1 bucată - sarmatică
- spirală - 1 bucată - sarmatică
- obiecte de toaletă

-

2 bucăti - sarrnatice

- fragment inele din bronz - 1 bucată - Ev Mediu
- 2 bucăti - sarmatice
- argint - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru)
- inel argint - 1 bucată - Epoca modernă
- cercei argint - 4 bucăţi - sec. al XVI-lea d.Chr.
- colier mărgele sticlă

-

5 bucăti - sarmatic

- inel sigiliu - 1 bucată - sec. al XVII-lea d.Chr.
Fac parte din categoria podoabelor.
- fi bulă - 1 bucată - sec. al III-lea d.Chr.

Face parte din accesorii vestimentare.
- obiect de cult - 1 bucată - Ev Mediu
- cruciuliţă - l bucată- Ev Mediu
Face parte din categoria mărturii ale culturii spirituale.

Obiecte din fier:
- cleşte - l bucată - Ev Mediu
- unealtă pescuit - 1 bucată - Ev Mediu
Fac parte din categoria ustensilelor.
- potcoavă - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
Face parte din categoria obiectelor de harnaşament.
- vârf lance - l bucată - Ev Mediu
- pumnal - 1 bucată - Ev Mediu
- stilet - 1 bucată- sec.X-XI d.Chr.
Fac parte din categoria armelor albe.

Numismatici:
- monedă aur - 1 bucată - sec. al XIX-lea d.Chr.
- monede argint - 1 1 bucăti - Ev Mediu
- monedă argint (poloneză) - 1 bucată- sec. al XIX-lea d.Chr.
- monede bronz - 7 bucăti - sec. XVIII- XIX d.Chr.
- monede romane (imperiale) - 200 bucăti - Perioada romană
- monedă dacică - 1 bucată - Cultura Geto-dacică
12
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Inventarul arheologic al judeţului Vrancea
- tezaur monetar turcesc - 300 bucăţi - sec. al XIII-lea d.Chr.
- denar roman - 1 bucată - Perioada romană
- monede argint - 76 bucăţi - sec. XVIII- XIX d.Chr.
- monede argint (republicane) - 4 bucăţi - Perioada romană
- monede argint (imperiale) - 8 bucăţi - Perioada romană
- taler argint (monedă) - 1 bucată - austriac
- monedă Constantin II - 1 bucată - sarmatică
- monede turceşti argint- 1 2 bucăţi- sec. al XVIII-lea d.Chr.
- 300 bucăţi - sec. al XVIII-lea d.Chr
- monedă aramă ( 1 8 1 2) - 1 bucată - sec. al XIX-lea d.Chr.
- monedă din cupru - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
- medalie bronz - 1 bucată - sec.XVIII-XIX d.Chr.
- monedă (rublă) argint - 1 bucată - sec. al XIX-lea d.Chr.
- ducat olandez - 1 bucată - 1 972
- monede romane- 7 bucăţi - sec. al III-lea d.Chr.
- tezaur monetar turcesc (din metal) - 1 00 bucăţi- sec.III d.Chr.
- tezaur monetar - 682 bucăţi - sec. al XVIII-lea d.Chr.
25. GĂGEŞTI sat, comuna Boloteşti
Obiecte din piatră:
- daltă trapezoidală din gresie - 1 bucată - Epoca neolitică
Face parte din categoria ustensilelor.
26. GUGEŞTI, comună

Obiecte din piatrA:
- daltă silex - 1 bucată - Epoca neolitică (Cultura Boian). Face
parte din categoria uneltelor.
27. HÂNGULEŞTI sat, comuna Vulturu

Obiecte din ceramică:
- ceainic cu capac (din cupru}- 1 bucată-sec.al XVIII-lea d.Chr.
- castron cupru- 1 bucată - sec. al XVIII-lea d.Chr.
- vas sticlă - 1 bucată - sec. al XVIII-lea d.Chr.

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro
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Fac parte din categoria vaselor.
- lulea (pipă)- l bucată-sec. al XVIII-lea d. Chr. Face parte din
categoria plastică mică din ceramică.

28. IREŞTI, sat, comuna Vidra

Obiecte din ceramică:
- lulea· (pipă) - 1 bucată - Ev Mediu. Face parte din categoria
plastică mică din ceramică.

29. IUGANI sat - comuna Bogheşti
Localitatea lugani este sit arheologic cu numărul 40 A 0040. Au
fost făcute cercetări între anii 1 974 - 1975 de către Victor Bobi,
rezultatele fiind publicate în revista muzeului din Piatra Neamţ.
A fost descoperită la 3 km de sat, pe malul stâng al pârâului
Pereschiv, o aşezare şi necropolă medievală timpurie. Aşezarea este de
secol IV d.Chr., aparţinând Culturii Sântana de Mureş.
Descoperirile sunt de tipurile:

Obiecte din piatră:

din categoria uneltelor:

- lamă silex- 1 bucată- Epoca paleolitică (Cultura Gravettiană)

Obiecte din os:
- piepteni os - 3 bucăţi - sec.IV d.Chr. (Cultura Sântana de
Mureş). Fac parte din categoria podoabelor.
- amulete scoică - 3 bucăţi - Cultura Sântana de Mureş (sec.IV
d.Chr.). Fac parte din categoria mărturii ale culturii spirituale.

Obiecte din ceramică:
- fusaiole-7 bucăţi-Cultura Sântana de Mureş (sec.IV d.Chr.)
Fac parte din categoria dispozitive (elemente).
- fragment vas - 1 bucată - Cultura Sântana de Mureş (sec.IV
d.Chr.)
- borcane-6 bucăţi -Cultura Sântana de Mureş (sec.IV d.Chr.)
- vas

tronconic - 1

bucată - Cultura

Sântana

(sec.IV.d.Chr.)

14
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- vase bitronconice - 2 bucăţi - Cultura Sântana de Mureş (sec.IV

d.Chr.)

- străchini - 9 bucăţi - Cultura Sântana de Mureş (sec.IV d.Chr.)
- castroane-3 bucăţi-Cultura Sântana de Mureş (sec.IV d.Chr.)
- boluri- 2 bucăţi - Cultura Sântana de Mureş (sec.IV d.Chr.)

- vase ceramice - 8 bucăţi - Cultura Sântana de Mureş (sec.IV

d.Chr.)
Fac parte din categoria vaselor.
- urcior - 1 bucată- Cultura Sântana de Mureş (sec.IV d.Chr.)
Face parte din categoria recipientelor.
- mărgele diferite - 103 bucăţi - Cultura Sântana de Mureş
(sec.IV d.Chr.)
- mărgele sticlă - 50 bucăţi - Cultura Sântana de Mureş (sec.IV
d.Chr.)
Fac parte din categoria podoabelor.
- amuletă - 1 bucată - Cultura Sântana de Mureş (sec.IV d.Chr.)
Face parte din categoria mărturii ale culturii spirituale.

Obiecte din bronz:
- celt - 1 bucată - Cultura Noua (Epoca bronzului târziu)
- seceră -

1

bucată - Epoca bronzului mijlociu (Cultura

Monteoru)
Fac parte din categoria ustensilelor.
- cataramă - 1 bucată - Cultura Sântana de Mureş (sec.IV d.Chr.)
- fibulă - 1 bucată - Cultura Sântana de Mureş (sec.IV d.Chr.)
Fac parte din categoria accesorii vestimentare.

Obiecte din fier:
- mâner cuţit- 1 bucată- sec.IV d.Chr. (Cultura Sântana de Mureş)
- cuţit - 1 bucată - Cultura Sântana de Mureş (sec.IV d.Chr.)
Fac parte din categoria ustensilelor.
- semipafta - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
Face parte din categoria accesorii vestimentare.

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro
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30. JARIŞTEA, comună
Obiecte din fier:
- topor cu aripioare - 1 bucată- sec.X-XI d.Chr.
- cheie - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
- cosor - 1 bucată - sec. al XVIII-lea d.Chr.
Fac parte din categoria ustensilelor.

31. LACU LUI BABAN sat, comuna Gura Caliţei
Obiecte din piatră
- ciocan

cu gaură de

înmăn�şare

-

1

bucată -

Epoca

bronzului(Cultura Monteoru). Face parte din categoria ustensilelor.

32. LESPEZI sat, comuna Homocea
Săpăturile de salvare au fost efectuate între anii 1 975- 1 976, de
către Ioan Mitrea, în aşezarea prefeudală de la Lespezi şi publicate în
"
"Carpica , revista Muzeului din Bacău, în 1 976, cât şi în Studii şi
comunicări, volumul 1, al Muzeului Vrancei.
Descoperirile constau în mai multe obiecte ceramice din Epoca
neolitică, Cultura Cucuteni A (fragmente) neîntregibile, cât şi obiecte
din bronz fragmentar din sec. VIII-IX d.Chr. dintre care se păstrează:

Obiecte din ceramică:
- tipsie ceramică - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr. Face parte din
categoria vaselor.
Este sit arheologic cu nr.40 A 004 1 .

33. MÂNDREŞTI, oraş Focşani
Obiecte din ceramică:
- mărgele - 2 bucăţi - sec. al XVII-lea d.Chr.
- mărgică sticlă - 1 bucată - sec. al XV-lea d.Chr.
Fac parte din categoria podoabelor.

Numismatică:
- monedă bronz - 1 bucată - sec. al XVII-lea d.Chr.

16
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34. MĂNĂSTIOARA sat, comuna Fitioneşti
Este sit arheologic cu numărul 40 A 0042. S-au efectuat cercetări

între anii 1 965-1968, în punctul "Cetăţuia" de către Marilena Aorescu şi
Gheorghe Constantinescu şi reluate de Victor Bobi, cercetări publicate
în "Danvbivs", revista Muzeului din Galaţi.
Obiectele arheologice au fost restaurate-conservate şi se păstrează
în depozitul Muzeului Vrancei, iar o parte în expoziţia de bază şi sunt de
tipurile:

Obiecte din piatră:
- aşchii şi larne - 8 bucăţi - Epoca paleoliticului superior (Cultura
Gravettiană)
- aşchii silex - 3 bucăţi - Epoca paleoliticului superior (Cultura
Gravettiană)
- grattoire şi larne - 1 1 bucăţi - Epoca paleoliticului superior
(Cultura Gravettiană)
- unealtă - 1 bucată- Epoca bronzului
Fac parte din categoria uneltelor.
- topor (fragment) - 1 bucată - Epoca bronzului
- dăltiţă - 1 bucată- Epoca bronzului
- ciocan - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru)
Fac parte din categoria ustensilelor.
- arnuletă - 1 bucată - Epoca bronzului
Face parte din categoria mărturii ale culturii spirituale.
- săgeată silex - 1 bucată - Epoca neolitică (Cultura Criş)
- percutor - 1 bucată - Epoca bronzului
Fac parte din categoria armelor albe.

Obiecte din os:
- împungătoare - 3 bucăţi - Epoca bronzului. Fac parte din
categoria uneltelor.

Obiecte din ceramică:
- fusaiole

-

3 bucăţi - Epoca bronzului. Fac parte din categoria

dispozitivelor (elemente).
- vase ceramică - 13 bucăţi (fragmente) - Epoca neolitică

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro
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- 1 bucată - Epoca bronzului
- capac de vas - 1 bucată - Cultura Monteoru
- castroane - 2 bucăţi - Epoca neolitică
- vas de provizii (chiup) - 1 bucată - Epoca neolitică
Fac parte din categoria vaselor.
- suport vas - 1 bucată - Epoca neolitică
- picior de vas - 2 bucăţi - Cultura Cucuteni A.
.
- ulcior - 1 bucată - Epoca neolitică (Cultura Boian)
- vas lingură - 1 bucată - Epoca neolitică
Fac parte din categoria recipientelor.
- inel - 1 bucată - Epoca b�onzului
- mărgică - 1 bucată - (Cultura La Tene), Epoca fierului
Fac parte din categoria podoabelor.

Numismatică:
- tezaur monetar - 9 bucăţi - Ev Mediu
35. MĂRĂŞEŞTI - oraş
De la Mărăşeşti provine un ciocan din piatră (gresie) cu gaură de
înmănuşare aparţinând Epocii bronzului, ce face parte din categoria
ustensilelor.

36. MĂRTINEŞTI sat, comuna Tătăranu

În punctul "Staţia de filtrare a apei ", la sud de sat, s-a descoperit o
aşezare şi o necropolă prefeudală. Cercetările s-au făcut între anii
1972- 1 974, de către Victor Bobi, iar rezultatele cercetării publicate în
revista muzeului din Piatra Neamţ.
Aşezarea de la Mărtineşti este sit arheologic cu nr.40 A 0043.
Descoperirile constau în:

Obiecte din os:
- pieptene - 1 bucată - sec.IV d.Chr. Face parte din categoria
podoabe.

Obiecte din ceramică:
- vase - 3 bucăţi - sec.IV d.Chr.
18
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- borcan

-

1 bucată - Cultura Sântana de Mureş

- fragmente vase

-

2 bucăţi - Cultura Sântana de Mureş

- cană - l bucată - sec.IV d.Chr.
- străchini - 7 bucăţi - sec.IV d.Chr.
- castron - 1 bucată - sec.IV d.Chr.
Fac parte din categoria vaselor.
- urcioare - 5 bucăţi - sec.IV d.Chr.
- pahar sticlă - l bucată - sec.IV d.Chr.
Fac parte din categoria recipientelor.

Obiecte din bronz:
- cataramă - 1 bucată - Cultura Sântana de Mureş
Face parte din categoria podoabelor.
- buzdugan - l bucată - Cultura Sântana de Mureş

Face parte din categoria armelor albe.

Obiecte din fier:
- cuţit - l bucată - Cultura Sântana de Mureş. Face parte din
categoria ustensile.

37. MOVILIŢA, comună
Obiecte din piatră:
- topoare cu gaură de înmănuşare - 2 bucăţi - Epoca bronzului.
Fac parte din categoria ustensilelor.

38. MUNCELU sat, comuna Strioane
Este sit arheologic cu numerele 40A0044-40A0045. Cercetările

au fost efectuate în punctele"Cetăţuie" , la nord-est de sat şi "Fântâna din
"
Vale , la est de sat, pe malul drept al Şuşiţei. S-a descoperit o aşezare
neolitică

(Cultura Cucuteni

B)

şi de Epoca

bronzului

(Cultura

Monteoru). Cercetarea a fost făcută de Victor Bobi. În punctul "Fântâna
"
din Vale s-a descoperit o aşezare din Epoca neolitică (Cultura Criş) şi
de Epoca bronzului (Cultura Monteoru).
Descoperirile constau în mare parte, din:

Obiecte din piatră:
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- lame gresie - 3 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura Criş)
- nucleu - 1 bucată - Epoca neolitică (Cultura Criş)
Fac parte din categoria uneltelor.
- daltă gresie - l bucată - Epoca neolitică (Cultura Criş) . Face
parte din categoria ustensilelor.
- percutor piatră - 1 bucată - Epoca neolitică (Cultura Criş). Face
parte din categoria armelor.

39. NĂNEŞTI, comună
Obiecte din piatră:
- nucleu obsidian - 1 bucată - Epoca neolitică. Cuprinde
categoria unelte. Este sit arheologic cu numarul 40A0046. Cercetările au
fost efectuate în punctul "Gorgan" , la 1 km nord de sat, pe malul drept
al Siretului. S-a descoperit o aşezare din Epoca neolitică (Cultura
Cucuteni A-B şi B) şi Hallstattiană, cât şi o aşezare medievală.
Cercetarea a fost făcută de Victor Bobi.

40. NEGRILEŞTI, comună
Este sit arheologic cu numărul 40 A 0047. În stânga şoselei
Bârseşti - Negrileşti s-a descoperit o aşezare din Epoca neolitică
(Cultura Boian, faza Giuleşti) şi una din Epoca bronzului (Cultura
Monteoru). Cercetarea a fost făcută de Victor Bobi. Nu sunt obiecte
întregi în inventar, provenite chiar de la

Negrileşti. Există material

pentru studiu.

41. NEREJU, comună
S-a găsit un ciocan din piatră cu gaură de înmănuşare, dintre
obiectele din piatră, care face parte din categoria ustensilelor.

42. ODOBASCA sat, comuna Poiana Cristei
Obiecte din piatră:
- dăltiţă - 1 bucată - Epoca bronzului. Face parte din categoria
uneltelor.
20
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Obiecte din ceramică:
- fragment ceramică - 1 bucată - sec.IV d.Chr. (Cultura Sântana
de Mureş) - Face parte din categoria vase.

43. ODOBEŞTI -oraş
Este sit arheologic cu numărul 40 A 0048. La nord-vest de oraş,
pe malul stâng al râului Milcov, s-a descoperit o cetăţuie şi o necropolă
din Epoca bronzului (Cultura Monteoru), Hallstatt, medieval (sec.XIII
XIV-lea). Sondajul arheologic de salvare a fost efectuat în anul 1 980 de
către Victor Bobi şi Anton Paragină. Descoperirile constau în:

Numismatică:
- monede metal - 250 bucăţi - epoci diferite

Obiecte din os:
- cataramă - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru).
Face parte din obiectele de podoabă.

Obiecte din ceramică:
- fusaiolă - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru). Face
parte din categoria dispozitivelor (elementelor).
- vas cu 2 tortiţe

1 bucată - Epoca bronzului (Cultura

-

Monteoru)
- vas bitronconic -

1

bucată - Epoca bronzului (Cultura

Monteoru)
Fac parte din vase.
- cahlă (fragmentară) - 1 bucată - sec.XVI - XVII d.Chr.
- cărămizi inscripţionate - 3 bucăţi - sec. al XIX-lea d.Chr.
Fac parte din categoria elementelor de arhitectură.
- ceaşcă - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru) Cuprinde categoria recipientelor.
- vas ritual din sticlă

-

1 bucată - sec. al XIX-lea d.Chr. Face

parte din categoria mărturii ale culturii spirituale.

Obiecte din piatră:
- ciocan - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru).
Cuprinde clasa ustensilelor.
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44. OLTENI sat, comuna Vârteşcoiu

Obiecte din fier:
- cuţit de tăiat anafora - 1 bucată - Ev Mediu. Face parte din
categoria mărturii ale culturii spirituale.
De la Olteni (raionul Focşani) provin şi patru cercei din argint
asemănători tezaurului de la Ţifeşti, dataţi în a doua jumătate a secolului
al XV-lea. Descoperirea a fost făcută de Nicolae Constantinescu şi
Gheorghe Untaru, iar tezaurul publicat în revista SCIV - Bucureşti, în
anul 1 959.

45. OREAVU sat, comuna Gugeşti
Obiecte din ceramică:
- fusaiole - 3 bucăţi - sec.IV d.Chr. (Cultura Sântana de Mureş).
Fac parte din categoria dispozitivelor (elemente).

Obiecte din bronz:
- fibulă - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru). Face
parte din categoria accesoriilor vestimentare.

Obiecte din fier:
- dăltiţă - 1 bucată - Cultura Sântana de Mureş. Face parte din
categoria ustensilelor.
Este sit arheologic cu nr.40 A 0049. Cercetările au fost efectuate
de Ioan Mitrea şi rezultatele publicate în revista muzeului. S-a
descoperit şi o aşezare neolitică (Cultura Ceramicii liniare şi Boian).

46. PALANCA sat, comuna Urecheşti
Este sit cu nr.40 A 0050. Sondajul de salvare a fost început în
anul 1 978 de Victor Bobi şi continuat între anii 1 979- 1 980 în acest
punct cât şi la 300 m sud-est de aşezare. Au fost identificate 3 aşezări,
una din Epoca neolitică (Cultura Cucuteni A), una din Epoca bronzului
şi o aşezare La Tene (Epoca fierului).
Descoperirile constau în:

Obiecte din piatră:
- lame silex - 5 bucăţi- Epoca neolitică
22
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- lamă piatră - 1 bucată - Epoca neolitică
- lamă obsidian - 1 bucată - Epoca neolitică
- răzuitoare - 5 bucăţi - Epoca neolitică
- nucleu silex - 1 bucată - Epoca neolitică
Fac parte din categoria uneltelor.
- dălţi - 1 3 bucăţi- Epoca neolitică
- fragment daltă - 1 bucată - Epoca neolitică
- topoare - 6 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura Cucuteni)
- ciocan - 1 bucată - Epoca neolitică (Cultura Cucuteni)
- râşniţă - 1 bucată - sec. VI d.Chr.
Fac parte din categoria ustensilelor.
- vârf lance silex - 1 bucată - Epoca neolitică
- fragment măciucă - 1 bucată - Epoca neolitică
- percutoare - 1 bucată - Epoca neolitică (Cultura Cucuteni)
Fac parte din categoria armelor albe.

Obiecte din os:
- mâner cuţit - 1 bucată - Cultura La Tene
- daltă - 1 bucată - Epoca neolitică
- împungătoare - 2 bucăţi - Epoca neolitică
Fac parte din categoria ustensilelor.

Obiecte din ceramicl:
- lustruitoare - 3 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura Cucuteni). Fac
parte din categoria ustensilelor.
- fusaiole:

- 1 bucată - Epoca neolitică

- 1 bucată - Cultura Monteoru
- 1 bucată - sec. VI- VII d.Chr.
- greutăţi lut - 1 bucată - Epoca neolitică
- 1 bucată - Epoca bronzului
- disc

-

1 bucată - Epoca neolitică

Fac parte din categoria dispozitivelor (elementelor).
- capac de vas - 2 bucăţi- Epoca neolitică (Cultura Cucuteni).
- vase ceramică - 38 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura Cucuteni)
- 1 bucată - Epoca bronzului
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- 1 bucată - Cultura Geto-dacică
- apucător capac- 1 bucată- Epoca neolitică (Cultura Cucuteni)
- borcane - 1 bucată - Cultura La Tene
- 1 bucată - sec. VI-VII d.Chr.
- vas bitronconic

-

1 bucată - Epoca neolitică

- chiupuri - 2 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura Cucuteni)
- vase.miniatură - 4 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura Cucuteni)
Fac parte din categoria vaselor.
- fragme�te linguri - 4 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura
Cucuteni)
- coadă lingură - 1 bucată - Epoca neolitică
- suport vas - 4 bucăţi - Epoca neolitică
- fructiere - 4 bucăţi - Epoca neolitică târzie
Fac parte din categoria recipientelor.
- amforă romană

-

1 bucată - Epoca Geto-dacică. Fac parte din

categoria amforelor greco-romane.

·

- picior masă cult - 1 bucată - Epoca neolitică
- vatră de foc - 1 bucată - Epoca neolitică
- figurine - zoomorfe - 19 bucăţi - Epoca neolitică
- antropomorfe - 1 8 bucăţi - Epoca neolitică
- urnă funerară- 1 bucată - sec.III d.Chr.
Fac parte din mărturii ale culturii spirituale.

Obiecte din bronz:
- brăţări din cupru - 2 bucăţi - Epoca neolitică. Fac parte din
categoria podoabelor.

47. PĂDURENI sat, oraş Mirişeşti
În dreptul kilometrului 209 a fost descoperită şi cercetată aşezarea
şi necropola din Epoca bronzului (Cultura Monteoru) cât şi o aşezare
Hallstattiană, prefeudală şi de secol IV d.Chr.
Au fost găsite şi

fragmente carpice.

Este sit arheologic.

Cercetările au fost efectuate între anii 1 956 - 1 959 de către Sebastian
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Morintz şi Gheorghe B ichir şi publicate în Materiale şi cercetări

arheologice (M.C.A.).
Obiecte provenite sunt de tipurile:

Obiecte din ceramică:
- văscior - l bucată - Epoca bronzului. Face parte din categoria
vaselor.
- fructieră - l bucată - Epoca bronzului. Face parte din categoria
recipientelor.
- lulele (pipe) - 2 bucăţi - Epoca bronzului. Face parte din
categoria plastică mică din ceramică.
- mărgele roşii, albe, circulare, tubulare - 1 3 bucăţi - Cultura
Geto-dacică
-

6 bucăţi - Epoca bronzului

- inel - l bucată - Epoca bronzului
Fac parte din categoria podoabelor.
- vase - urnă - cu capac - 3 bucăţi - migraţii
- fără capac - 9 bucăţi - migraţii
Fac parte din mărturii ale culturii spirituale.

Obiecte din bronz:
- pandantive - bronz
- argint

-

-

3 bucăţi - Epoca fierului

4 bucăţi - Epoca fierului

- brăţări - 4 bucăţi - Epoca bronzului
- cercei argint

-

2 bucăţi - Epoca bronzului

- oglinzi - 4 bucăţi - Epoca bronzului
- inel - 4 bucăţi - Epoca bronzului
- fragment inel

-

3 bucăţi - Epoca bronzului

Fac parte din categoria podoabelor.
- fibule - 2 bucăţi - Epoca broozului
- cataramă - l bucată - Epoca fierului
Fac parte din categoria accesoriilor vestimentare.

Obiecte din fier:
- cuţite

-

2 bucăţi - Epoca fierului . Fac parte din categoria

ustensile.
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- pandantive - 2 bucăţi - Epoca fierului
- inel - 2 bucăţi - Epoca bronzului
- fragment brăţară- 1 bucată - Epoca fierului
Fac parte din categoria podoabelor.
- fibule - 4 bucăţi - Epoca fierului. Fac parte din accesorii
vestimentare.
- obiect de prins - 1 bucată - Epoca fierului. Face parte din
categoria obiectelor de harnaşament.

48. POIANA CRISTEI, comună
Numismatică:
- monedă argint - 1 bucată - sec. al XVIII-lea d.Chr.

49. POPEŞTI, comună
Obiecte din ceramică:
- urnă carpică - 1 bucată - sec.II-III d.Chr.(Cultura Carpică).
Aparţine categoriei mărturii ale culturii spirituale.

50. PRISECANI sat, comuna Bogheşti
Obiecte din piatră:
- daltă trapezoidală gresie - 1 bucată - Epoca neolitică Face parte
din categoria ustensilelor.

51. RĂCOASA, comună
Obiecte din piatră :
- ciocan - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru). Face
parte din categoria ustensilelor.

Obiecte din ceramică:
- o1ane - 6 bucăţi - sec. al XVIII-lea d.Chr. Cuprind categoria
diverselor.
- tipar pentru podoabe - 1 bucată - sec.al VI-lea d.Chr. Cuprinde
plastica mică.

Obiecte din fier:
26
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- brăzdare plug - 4 bucăţi - sec. al XVIII-lea d.Chr.

52. RĂSTOACA, comună
Obiecte din fier:
- cuţite din fier - 3 bucăţi - Ev Mediu. Cuprinde categoria
ustensilelor.
- topoare luptă - 3 bucăţi - Ev Mediu. Cuprinde categoria
armelor.

53. RUGINEŞTI, comună
S-a descoperit un fragment de râşniţă de secol XVIII, care face
parte din categoria ustensilelor.

54. SATU NOU, oraş Panciu
Numismatică:
- obiecte bronz - 3 bucăţi - 1 772 (Evul Mediu)
- monedă argint - 1 bucată - sec. al XVIII-lea d.Chr.

55. SCHITUL BRAZI, oraş Panciu
Descoperirile arheologice de la Schitu Brazi sunt de tipurile:

Obiecte din piatră:
- silexuri - 10 bucăţi - Epoca paleoliticului mijlociu (Cultura
Musteriană).
- aşchii - 2 bucăţi - Epoca paleoliticului mijlociu (Cultura
Musteriană).
Fac parte din categoria uneltelor.
- ciocan - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru)
Face parte din categoria ustensilelor.
- vârf săgeată silex - 1 bucată - Epoca neolitică
Face parte din categoria armelor.

Obiecte din ceramică:
- vas ceramică - 1 bucată- Epoca bronzului (Cultura Monteoru)
- străchini - 2 bucăţi - sec.X-XI d.Chr.
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Fac parte din categoria vaselor.
- vas cilindric - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
Face parte din categoria recipientelor.
- figurină antropomorfă - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
Face parte din mărturii ale culturii spirituale.

Obiecte din bronz:
- brăţări - 2 bucăţi - Epoca bronzului (Cultura Monteoru)
- inele buclă - 5 bucăţi - Epoca bronzului (Cultura Monteoru)
Fac parte din categoria podoabelor.

Obiecte din fier:
- călcătoare hârleţ - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
- daltă - 1 bucată - sec.al X-lea d.Chr.
- cosor - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
Fac parte din categoria ustensilelor.
- cataramă - 1 bucată - sec. al X-lea d.Chr.
- bridă - 1 bucată - sec. al X-lea d.Chr.
Fac parte din categoria accesoriilor vestimentare.
- scoabe - 2 bucăţi - sec.al X-lea d.Chr.
- potcoavă - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
- belciug - 1 bucată - sec.al X-lea d.Chr.
- piroane - Il bucăţi- sec. al XV-lea d.Chr.
- mânere ladă - 2 bucăţi - sec. al XV-lea d.Chr.
- balama uşă - 1 bucată - sec. al XI-lea d.Chr.
Fac parte din categoria obiectelor de harnaşament.

56. SLOBOZIA BRADULUI, comună
Din comună, în inventarul arheologic al muzeului avem o
monedă din bronz din sec. al XVIII-lea (Evul Mediu). Este donaţie.

57. STRĂOANE, comună
De la Străoane provin unele monede din bronz din Epoca Geto
dacică:
- monede din bronz - 3 bucăţi - Perioada romană
28
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- monedă din argint - 1 bucată - Ev Mediu, cât şi un tezaur
monetar turcesc alcătuit din 32 de monede de Ev Mediu timpuriu.
Monedele de la Străoane se alătură celorlalte tezaure monetare
descoperite pe teritoriul Vrancei, contribuind la cunoaşterea circulaţiei
monetare în zona de la Curbura Carpaţilor.
monetare

descoperite

Abundenta

de

tezaure

pe linia Câmpuri-Răcoasa-Străoane-Panciu

Mărăşeşti, Dumbrăveni etc., atât geto-dacice cât şi turceşti, austriece
(moneda de circulaţie) ne arată intensa activitate comercială, de negoţ,
transport etc.

58. SURAIA, comună
Obiecte din piatră:
- gratoare - 5 bucăţi - Epoca neolitică. Fac parte din categoria
uneltelor.

Numismatică:
- tezaur monetar din argint (turcesc) - foarte multe monede - sec.
al XVlll-lea d.Chr.
- tezaur monetar din argint - 2 bucăţi- sec. XI-XII d.Chr.

59. TĂ TĂRANU, comună
De la Tătăranu provine un obiect ceramic:
- vas borcan - 1 bucată - Ev Mediu. Face parte din categoria
vaselor.
60. TERCHEŞTI sat, comuna Urecheşti
Săpăturile arheologice s-au efectuat între anii 1 964-1966, de
către

Marlena

Florescu

şi Gheorghe Constantinescu.

Rezultatele

cercetării au fost publicate în revista de specialitate a Institutului de
*
arheologie din Bucureşti (SCIVA) din anul 1 967.

•

SCIVA = Studii şi Comunicări de Istorie Veche şi Arheologie
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Obiectele provenite din săpătură au fost restaurate-conservate şi
sunt în prezent în depozitul de arheologie al Muzeului Vrancei, cât şi în
expoziţia de bază. Sunt de tipurile:

Obiecte din piatră:
- cosoare - 2 bucăţi- Epoca bronzului (Cultura Monteoru)
- fragmente cuţite curbe (krummeister) - 2 bucăţi - Epoca
bronzului (Cultura Monteoru)
- cuţite curbe (krummeister)
- dăltiţe

-

-

7 bucăţi - Epoca bronzului

2 bucăţi- Epoca bronzului

- dălţi - 2 bucăţi - Epoca bronzului
- topoare - 4 bucăţi - Epoca bronzului (Cultura Monteoru)
Fac parte din categoria ustensilelor.

Obiecte din os:
- împungătoare - 6 bucăţi - Epoca bronzului. Fac parte din
categoria uneltelor.
- dăltiţă - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru). Face
parte din categoria ustensilelor.
- nasture omamentat - 1 bucată - Epoca bronzului
- nasturi - 2 bucăţi- Epoca bronzului
Fac parte din accesoriile vestimentare
- amuletă - 1 bucată - Epoca bronzului. Face parte din categoria
mărturii ale culturii spirituale.

Obiecte din ceramică:
- fusaiole - 1 O bucăţi - Epoca bronzului. Fac parte din categoria
dispozitivelor (elementelor)
- văscioare miniaturale - 3 bucăţi - Epoca bronzului
- vase - 3 bucăţi - Epoca bronzului
- 1 bucată - Epoca fierului (Cultura La Tene)
- căniţă - 1 bucată - Epoca bronzului
- căni

-

3 bucăţi - Epoca bronzului

- capace - 2 bucăţi - Epoca bronzului
- castroane - 2 bucăţi - Epoca bronzului
Fac parte din categoria vaselor.
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- ceşti - 4 bucăţi - Epoca bronzului
- farfurie mică

-

1 bucată - Epoca bronzului

Fac parte din categoria recipientelor.
- vase ofrandă - 2 bucăţi - Epoca bronzului. Fac parte din
mărturii ale culturii spirituale.

Obiecte din bronz:
- igliţă - 1 bucată- Epoca bronzului
- celt - 1 bucată - Epoca bronzului
Fac parte din categoria ustensilelor.
- ac - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru). Face parte
din categoria instrumentelor.
- cercei - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru). Face
parte din categoria podoabelor.

Numismatici:
- monedă romană din argint - 1 bucată - Cultura Geto-dacică
- monedă argint - 1 bucată - Cultura Geto-dacică

61. ŢIFEŞTI, comună
Privind cultura materială a daco-carpilor (sec.II-III d.Chr.) au
fost descoperite mai multe staţiuni pe teritoriul Vrancei, printre care şi
Ţifeşti. Cercetările au fost efectuate de Sebastian Morintz şi Nicolae
Harţuche şi publicate în revista de specialitate Materiale şi Cercetări

Arheologice (M.C.A.), Bucureşti.
Obiecte din ceramică:
- căni cu o toartă - 2 bucăţi - sec.X-XI d.Chr.
- căţuie - 1 bucată - Cultura Geto-dacică
- ramă - 1 bucată - Ev Mediu
- urnă funerară - 1 bucată - sec. al IV -lea d.Chr.
Toate acestea fac parte din categoria vaselor.
- colier mărgele - 1 bucată - sec. al VIII-lea d.Chr. Face parte din
categoria podoabelor.

Numismatică:
- monedă bizantină - 1 bucată- sec. al VI-lea d.Chr.
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62. URECHEŞTI, comună
Obiecte din ceramică:
- vase ceramice (baluri etc.) - 5 bucăţi - Epoca neolitică târzie
- capac vas - 1 bucată - Epoca neolitică târzie
Fac parte din categoria vaselor.
- amforă - 1 bucată - sec.III d.Chr.
- amforă - 1 bucată - sec.III d.Chr.
Cuprind categoria vaselor greceşti şi romane.

Numismatită:
- monede aur şi argint - 2 bucăţi - Cultura Geto-dacică

63. V ĂLENI sat, comuna Rugineşti
Obiecte din ceramică:
- vas lut - 1 bucată - Ev Mediu. Cuprinde categoria vaselor.

Obiecte din bronz:
- potir- 1 bucată - Ev Mediu. Cuprinde clasa recipientelor.
- clopot alamă - 1 bucată - Ev · Mediu. Intră la categoria
diverselor.

Obiecte din fier:
- cuţit - 1 bucată- Ev Mediu. Cuprinde clasa ustensilelor.
Localitatea Văleni este sit arheologic cu numerele: 40 A 0057,
0058, 0059, cercetările desfăşurându-se în punctele "Gorgan" pentru
Epoca neolitică (Cultura Cucuteni), apoi "Popa Cloşcă" pentru Epoca

neolitică (Cultura Boian) şi Epoca bronzului (Cultura Monteoru), cât şi
punctul ,,Atanasiu" pentru Culturile Cucuteni şi Monteoru. Cercetările
au fost efectuate de Victor Bobi.

64. VÂRTEŞCOIU, comună
Sit arheologic cu numerele: 40 A 0060 şi 40 A 006 1 . Săpăturile
de salvare s-au desfăşurat în punctele "Cariera de argilă" şi pe "Dealul
Titila" pentru perioada Epocii bronzului (Cultura Monteoru) şi a
secolelor XIII-XV d.Chr. Pe dealul Titila este cunoscută o aşezare
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carpică (sec.II-III d.Chr.). Cercetările au fost efectuate de Anton
Paragină şi Victor Bobi împreună cu Apostu Aurora-Emilia.
Întreg materialul rezultat este de forma:

()biecte din piatră:
- lame silex - 3 bucăţi -Epoca bronzului
- unelte silex - 2 bucăţi - Epoca bronzului
- grattoire - 1 bucată - Epoca paleolitică
Fac parte din categoria uneltelor.
- ciocane - 9 bucăţi - Epoca bronzului (Cultura Monteoru)
- dăltiţă - 1 bucată - Epoca bronzului
- cuţite - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru MIC2).
- 4 bucăţi - Epoca bronzului (Cultura Monteoru Ilb) (M llb)
- cuţite curbe - 5 bucăţi - sec.X-XIII d.Chr.
- râşniţe cu frecător- 6 bucăţi- Epoca bronzului -Cultura
Monteoru 1 C4 (MIC4)
- frecătoare -7 bucăţi - Epoca bronzului
Fac parte din categoria ustensilelor.
- tipar fragmentar - 1 bucată - Epoca bronzului - Cultura
Monteoru IC4 (MIC4). Face parte din categoria tiparelor.
- măciucă - 2 bucăţi - Epoca bronzului
- percutoare - 1 0 bucăţi - Epoca bronzului
- alică plumb - 1 bucată - Epoca bronzului
Fac parte din categoria annelor albe.

()biecte din os:
- cuţite - 3 bucăţi- Epoca bronzului - Cultura Monteoru (MIC4)
- corn cerb- 1 bucată - Epoca bronzului
- colţ animal - 1 bucată - Epoca paleolitică
- străpungător - 1 bucată - Epoca bronzului - Cultura Monteoru
(MIC4)
- împungătoare - I l bucăţi - Epoca bronzului - Cultura Monteoru
(MIC4)
- 7 bucăţi - Epoca bronzului - Cultura Monteoru
(MIIb)
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- dăltiţe - 1 0 bucăţi - Epoca bronzului - Cultura Monteoru
(MIC4)
- 2 bucăţi - Epoca bronzului - Cultura Monteoru
(MIC2)
Fac parte din categoria ustensilelor.
- spatule - 2 bucăţi - Epoca bronzului - Cultura Monteoru
(MIC4). Fac-parte din categoria recipientelor.
- nasture - 1 bucată - Epoca bronzului - Cultura Monteoru
(MIC4). Face parte din categoria accesoriilor vestimentare.
- amulete - 4 bucăţi - Epoca bronzului - Cultura Monteoru
(MIC4). Fac parte din mărturii ale culturii spirituale.

Obiecte din ceramică:
- greutate vatră - 1 bucată - Epoca bronzului
- fusaiole - 15 bucăţi - Epoca bronzului - Cultura Monteoru
(MIC4)
- 2 bucăţi - Epoca bronzului - Cultura Monteoru
(MIC2)
Fac parte din categoria dispozitivelor (elementelor).
- capac vas - 1 bucată - Epoca bronzului
- căniţă - 1 bucată - Epoca bronzului
- vase miniaturale - 5 bucăţi - Epoca bronzului
- fragment vas cu o toartă - 1 bucată - Epoca bronzului
- boluri - 2 bucăţi - Epoca bronzului
- vase - 1 2 bucăţi - Epoca bronzului
Fac parte din categoria vaselor.
- ceşti - 5 bucăţi- Epoca bronzului - Cultura Monteoru (MIC4)
- 1 bucată - Epoca bronzului- Cultura Monteoru (MIC2)
- 3 bucăţi - Epoca bronzului- Cultura Monteoru (MIIb)
- strecurătoare - 1 bucată -Epoca bronzului - Cultura Monteoru
(MIC4)
- linguri - 4 bucăţi - Epoca bronzului - Cultura Monteoru (MIC4)
- 1 bucată - Cultura Carpică
Fac parte din categoria recipientelor.
34
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- amforă - 1 bucată - sec.II-III d.Chr. Face parte din categoria
arnforelor.
- fragment tipar - 1 bucată - Epoca bronzului - Cultura Monteoru
(MIC4)
- tipar - 1 bucată - Cultura Monteoru (MIIb).
Fac parte din categoria tiparelor.
- figurină zoomorfă - 1 bucată - Epoca bronzului - Cultura
Monteoru (MIC4 ). Face parte din plastica mică din ceramică.
- butoane - 2 bucăţi - Epoca bronzului (MIC4). Fac parte din
categoria accesoriilor vestimentare.
- idol antropomorf- 1 bucată - Cultura Monteoru (MIC4)
- 1 bucată - Cultura Monteoru (MIC2)
- urne funerare - 3 bucăţi - sec. al IV-lea d.Chr.
- vase ofrandă - 6 bucăţi - Cultura Monteoru (MIIb)
Fac parte din mărturii ale culturii spirituale.
- căţel de vatră - 1 bucată - Epoca bronzului
- chirpici - 3 bucăţi - Epoca bronzului
- cărămizi - 3 bucăţi - sec.X-XI d.Chr.
Fac parte din categoria elementelor de construcţie.

Obiecte din bronz:
- ac bronz - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru). Face
parte din categoria ustensilelor.
- ac cupru - 1 bucată - Epoca bronzului (Cultura Monteoru). Face
parte din categoria ustensilelor.
- inele buclă - 2 bucăţi - Epoca bronzului (Cultura Monteoru)
- fragment chihlimbar

-

1 bucată - Epoca bronzului (Cultura

Monteoru)
Fac parte din categoria podoabelor.

Obiecte din fier:
- cuţite - 2 bucăţi - sec.X-XI d.Chr.
- lamă cuţit - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
- cuţit curb - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
Fac parte din categoria ustensilelor.
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- inel - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
- verigă - 1 bucată- sec.X-XI d.Chr.
- za - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
Fac parte din categoria accesoriilor vestimentare.
- scoabe - 1 0 bucăţi- sec.X-XI d.Chr.
- piroane - 29 bucăţi- sec.X-XI d.Chr.
- cuie:.. 7 bucăţi - sec.X-XI d.Chr.
- şa fier - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
- zgură - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
- lupe - 2 bucăţi - sec.X-XI d.Chr.
Fac parte din categoria obiectelor de harnaşament.
- vârfuri săgeată - 5 bucăţi - sec.X-XI d.Chr.
- vârf fier - 1 bucată - sec.X-XI d.Chr.
- vârf arbaletă - 1 bucată- sec.X-XI d.Chr.
Fac parte din categoria armelor.

65. VIDRA, comună
Obiecte din os:
- mărgică calcedonie - 1 bucată - sec. al III-lea d.Chr.
- mărgele poliedrice - 2 bucăţi - sec. al III-lea d.Chr.
Fac parte din categoria podoabelor.

Obiecte din ceramică:
- capac - 1 bucată - sec. al III-lea d.Chr. - Cuprinde categoria
vaselor.
- urnă funerară (fragmentară) - 1 bucată - sec. al III-lea d.Chr.
Face parte din categoria mărturiilor ale culturii spirituale.

66. VIIŞOARA sat, comuna Păuneşti
- tipsie ceramică -

1

bucată - Epoca bronzului

(Cultura

Monteoru) .Cuprinde categoria vaselor, dintre obiectele de ceramică.

67. VITĂNEŞTII DE SUB MĂGURĂ sat, comuna Boloteşti
Sondajul arheologic a fost efectuat în anul 1 997, de către
36
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Alexandru Păunescu şi Aurora-Emilia Apostu. Rezultatele cercetării
sunt publicate în revista muzeului din Buzău.
Materialul rezultat este de tipul:

Obiecte din piatră:
- lame şi aşchii - 6 bucăţi - Epoca paleoliticului superior (Cultura
Gravettiană)
- grattoire - 2 bucăţi - Epoca paleoliticului superior (Cultura
Gravettiană)
- lame şi aşchii - 1 0 bucăţi - Epoca paleoliticului superior
(Cultura Gravettiană)
- lame şi aşchii - 1 7 bucăţi - Epoca paleoliticului superior
(Cultura Gravettiană)
Cuprinde clasa uneltelor.

68. VIZANTEA, comună
Obiecte din piatră:
- ciocane - 2 bucăţi - Epoca bronzului. Fac parte din categoria
ustensilelor.

Obiecte din ceramică:
- opaiţ (sfeşnic) - 1 bucată - Cultura Geto-dacică. Face parte din
categoria opaiţelor.

Obiecte din bronz:
- inel sigiliu - 1 bucată - sec.al XVIII-lea d.Chr.
- ştampilă - 1 bucată - sec.al.XVIII-lea d.Chr.
Fac parte din categoria diverselor.
- mătanie - 1 bucată - sec. al XVIII-lea d.Chr. Face parte din
categoria mărturii ale culturii spirituale.

Numismatică:
- monede diferite- 2 bucăţi - sec. al XVIII-lea d.Chr.
- monedă 1 8 1 6 - 1 bucată - sec. al XVIII-lea d.Chr.

69. VOETIN sat, comuna Sihlea
Au fost efectuate săpături de salvare de Victor Bobi şi Anton
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Paragină, între anii 1 98 1 - 1 982. Au fost cercetate locuinţele aparţinând
Culturii Criş şi Culturii ceramicii liniare cât şi Epocii neoliticului
mijlociu - Cultura Boian - Etapa Spanţov. Au mai fost cercetate 3
morminte de înhumaţie ce aparţin sec. al IV -lea d.Chr.
Materialul rezultat este de forma:

Obiecte din piatră:
- percufor- 1 bucată - Epoca neolitică (Cultura Criş)
- unelte obsidian - 3 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura Criş)
- unelte silex - 9 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura Criş)
Fac parte din categoria uneltelor.
- topor - 1 bucată- Epoca neolitică (Cultura Criş). Face parte din
categoria ustensilelor.

Obiecte din os:
- spatulă - 1 bucată - Epoca neolitică timpurie (Cultura Criş).
Face parte din categoria recipientelor.

Obiecte din ceramică:
- vas cupă strecurătoare - 1 bucată - Epoca neolitică (Cultura
Criş). Face parte din categoria recipientelor.
- străchini - 4 bucăţi - Epoca neolitică timpurie (Cultura Criş)
- căni - 3 bucăţi - sec. al IV-lea d.Chr.
- castroane - 1 bucată - sec. al IV-lea d.Chr.
- 3 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura Criş)
- fragmente vase - 3 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura Criş)
- vas bitronconic - 1 bucată - Epoca neolitică (Cultura Criş)
- castronele - 2 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura Criş)
- borcan - 1 bucată - Epoca neolitică (Cultura Criş)
Fac parte din categoria vaselor.
- greutăţi vatră - 2 bucăţi - Epoca neolitică (Cultura Criş). Fac
parte din categoria dispozitivelor (elementelor).
- urnă funerară cu capac

-

1 bucată - sec. al IV-lea d.Chr. Face

parte din categoria mărturii ale culturii spirituale.

Obiecte din bronz:
- oglindă- 1 bucată - sarmatică
38
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- cercei fragment - 1 bucată - sarmatic
Fac parte din categoria podoabelor.
- taleri (monede) - 29 bucăţi - sec.X-XI d.Chr. Cuprinde
numismatica.

70. VOLOŞCANI sat, comuna Vidra
Deosebit de importante sunt tezaurele monetare şi de podoabă
cât şi tezaurele monetare greceşti şi romane, în care seria emisiilor
datează din epoca anterioară cuceririi Daciei. Astfel, sunt tezaurele
descoperite la Mărăşeşti (peste 800 monede de aur), Dumbrăveni (peste
270 monede de argint), Răcoasa (cu 1 1 5 monede de argint), Voloşcani
(peste 60 monede de argint) şi Clipiceşti ce cuprinde monede thasiene
(tetradrahme) şi podoabe dacice de argint, datate la sfârşitul sec. al II-lea
şi începutul sec.I î.Chr.
Aceste tezaure aduc noi dovezi privind cunoaşterea nivelului
mare pe care l-a atins prelucrarea argintului în Dacia şi a dezvoltării
economice în perioada de dinaintea formării statului dac de sub
conducerea lui Burebista. 1
Tezaurul cuprinde:
- monede turceşti argint - 6 bucăţi - sec.X-XI d.Chr.
- monedă dacică argint - 1 bucată - sec.II d.Chr.
- monede 1 772 - 2 bucăţi - sec.XVIII d.Chr.
- monedă argint - 1 bucată - sec. XVIII d.Chr.
Cuprinde categoria numismatică.

71. VULTURU comună
Numismatică:
- monede ( 1 772) - 3 bucăţi - sec.al.XVIII-lea
- monedă (2 copeici) - 1 bucată - sec.al.XVIII-lea
- monedă aramă - 1 bucată - sec.al.XVIII-lea

1 Victor Bobi, Cercetări arheologice de pe teritoriul judeţului Vrancea 1926-1986, în Studii şi comunicări voi. VIII - X, Focşani , 1 99 1 , p.3 1 5
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Ca o concluzie a tuturor descoperirilor arheologice ale judeţului,
putem spune că acestea provin din:
- ansambluri originar constituite de tipul: bordeie, cuptoare, gropi,
locuinţe, monninte, tumuli, depozite, tezaure, cât şi din situri: aşezări şi
necropole.

Sunt

rezultate în

urma unor cercetări

de

suprafaţă,

periegheze, sondaje, achiziţii, donaţii etc. dar, mai ales, în urma
cercetărilor arheologice de salvare, preventive, sistematice etc.
Obiectele provenite pot fi din: piatră (gresii, mame, silexuri etc. cele mai utilizate la confecţionare) din os (coarne, arşice, melci, scoici
etc.) din �eramică, apoi din bronz (bronz, diferite metale cupru, staniu,
aramă, zinc) etc. obiecte din fier, argint, aur, alte metale (pentru
obiectele numismatice ). Sunt piese arheologice ce sunt confecţionate din
materiale textile, lemn etc., care nu se păstrează în general (vase cu grâu
carbonizat) etc., ce constituie de asemeni material pentru cercetarea
arheologică.
Împărţirea obiectelor arheologice s-a făcut după domeniul de
evidenţă şi clasă, categorie.
Astfel:
- dintre mărturii ale culturii materiale fac parte: unelte, ustensile,
instrumente, dispozitive (elemente), tipare, diverse.
- din categoria ceramică: vase, recipiente, opaiţe, vase greceşti,
amfore greco-romane, toarte de amforă ştampilate, terra sigilata, discuri
ornamentale, cărămizi smălţuite
- din teracotă - tipare
- categoria teracotă arhitecturală - cu elemente decorative etc.
- plastica mică din ceramică şi teracotă include: figurine şi
reliefuri
- sticlărie cu recipiente, plastică mică, geam etc.
- podoabe cu piese de podoabă (inele, broşe, cercei etc.)
- accesoriile vestimentare cu catarame, fibule, limbi curele,
nasturi, garnituri, piese funcţionale
- piesele de harnaşament: metal, textile, piele etc.
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- din categoria mărturii ale culturii spirituale fac parte: idoli,
talismane, amulete, vetrele de cult, caruri (modele), altare (modele) etc.
- dintre sculpturile antice fac parte: statui, reliefuri etc.
- elementele de arhitectură ataşate la monument cu capiteluri,
coloane, ancadramente, ţigle, conducte, profile, cărămizi ştampilate etc.
- categoria armelor cuprinde arme albe de la cele mai rudimentare
până la pumnale, săgeţi etc.
- numismatica

cuprinde:

tezaure

monetare,

monede,

tipare

monetare, bancnote, decoraţii, greutăţi etc.
Inventarul arheologic al localităţilor este cuprins la nivelul anului
1 997, an după care au continuat cercetările cu foarte multe descoperiri,
donaţii, achiziţii, săpături etc. până în prezent.
În mare, aceste piese care apar completează cele peste 9000 de
obiecte de patrimoniu arheologic mobil.
Piese de patrimoniu provin şi de la:

1. A DJUDU VECHI sat, oraş Adjud
- ceramică - amforă

-

1 bucată - sec.II-VII d.Chr. - face parte

din categoria vaselor greceşti.

2. BĂTINEŞTI sat, comuna Ţifeşti
Numismatică:-monede turceşti - 1 8 bucăţi-sec.al XVIII-lea d.Chr.

3. BORDEŞTI, comună
Dintre obiectele de piatră: lespede inscripţionată - 1 bucată epigrafie

Obiecte din ceramică:
- vas borcan - 1 bucată - sec. al XVIII-lea- categoria vase.
- cană - 1 bucată - sec. al XVIII-lea
- pahar ceramică

-

1 bucată - sec. XVII - XVIII. Cuprind

categoria recipientelor.
- olan apă - 1 bucată - categoria diverse
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Obiecte din bronz:
- nasturi metalici- 2 bucăţi - sec. al XIX-lea; cuprind accesoriile
vestimentare
- lanţ cădelniţă - 2 bucăţi - sec. al XIX-lea
- capac cădelniţă - 1 bucată - sec. al XIX-lea. Cuprind obiectele
de cult.

Obiecte-din fier:
- scoabe - 3 bucăţi - sec. al XIX-lea
- piroane - 15 bucăţi- sec. al XIX-lea
- cuie - 1 2 bucăţi - sec. al XIX-lea
Cuprind clasa obiectelor de harnaşament.
'
- foarfecă - 1 bucată - sec. al XVIII-lea. Cuprinde clasa
ustensilelor.
- cuţite - 3 bucăţi- sec. al XIX-lea - instrumente
- lacăt - 1 bucată - sec. al XIX-lea
- cheie - 1 bucată - sec.al.XIX-Iea
- încuietoare - 1 bucată - obiect meşteşugăresc. Cuprinde clasa
obiectelor de gospodărie.

Numismatică:
- monede turceşti- 1 6 bucăţi- sec. al XVIII-lea
- kreutzeri - 4 bucăţi - sec. al XIX-lea
- monede de la 1 ban - 10 lei - sec. al XX-lea
- monedă Carol I - sec. al XIX-lea
- monede greceşti - 2 bucăţi - sec. al XIX-lea

4. CÎNDEŞTI sat, comuna Dumbrăveni
Obiecte din ceramică: lulele (pipe) - 2 bucăţi - sec. XVII XVIII - plastică mică

5. COTEŞTI, comună
numismatică: - monede otomane - 4 bucăţi - începutul sec. al
XVIII-lea
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6. FOCŞANI - oraş
Obiecte din ceramică:
- cană - 1 bucată - sec. al XVIII-lea
- oale - 9 bucăţi - sec. XVIII - XIX
- cupă - 1 bucată - sec. XIX- XX
Fac parte din categoria recipientelor.
- ceramică smălţuită - 1 bucată - ceramică
- lulele (pipe) - 2 bucăţi - sec. al XVIII-lea - plastică mică
- cărămizi profilate - 2 bucăţi. Fac parte din categoria elementelor
de arhitectură detaşate de monument.

Obiecte din bronz:
- inel cu monogramă

-

1 bucată - obiect de podoabă - sec. al

XIX-lea
- crucifix - 1 bucată - sec. al XIX-lea
- cruciuliţă - 1 bucată - sec. al XIX-lea
Fac parte din categoria obiectelor de cult.

Numismatică:
- monede (kreutzeri) - 8 bucăţi - sec. al XIX-lea

7. GAROAFA, comună:
- numismatică: monede turceşti - 64 bucăţi - sec. a l XVIII-lea

8. MERA, comună
Obiecte din ceramică:
- farfurii - 8 bucăţi - sec. al XVIII-lea
- oale - 9 bucăţi - sec. al XVIII-lea
- baluri - 2 bucăţi - sec. al XVIII-lea
Cuprind clasa vaselor.
- ulcioare - 1 1 bucăţi - sec. al XVIII-lea - recipiente
- lulele (pipe) - 1 1 bucăţi - sec. al XVIII-lea - obiecte din
categoria plastică mică
- sfeşnice - 4 bucăţi - sec. XVIII - XIX - obiecte casnice
- cahle - 2 bucăţi - sec. al XVIII-lea - teracotă arhitecturală
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Obiecte de bronz:
- inel - 1 bucată - sec. al XIX-lea
- mărgică - 1 bucată - sec. al XIX-lea
Fac parte din categoria obiectelor de podoabă.
- nasture metalic - 3 bucăţi - sec. XVIII - XIX

accesorii

vestimentare
- aplicil - 1 bucată- Ev Mediu - plastică mică din metal

Numismatică:
- monede turceşti - 6 bucăţi - sec. al XVIII-lea
- monede turceşti (accele) - 40 bucăţi - sec. al XVIII-lea

9. ODOBEŞTI, oraş
- cărămizi inscripţionate - 3 bucăţi - sec. al XVIII-lea. Fac parte
din categoria elementelor de arhitectură detaşate de monument.
- cahlă - 1 bucată - teracotă arhitecturală - sec. al XIX-lea

lO.Străoane, comună
Obiecte din ceramică:
- căni

-

3 bucăţi - sec. al XVIII-lea. Fac parte din categoria

recipientelor.
Continuându-se îmbogăţirea patrimoniului an de an, toate aceste
descoperiri sau donaţii şi achiziţii vor fi completate de noi şi noi obiecte
din toate categoriile sau clasele de apartenenţă. Cercetările se fac pentru
toate perioadele istorice şi din toate epocile, de la Epoca paleolitică la
Ev Mediu timpuriu şi târziu.
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VECHI AŞEZĂRI OMENEŞTI ÎN ZONA FOCŞANI
Aurora - Emilia Apostu

Focşani - aşezare de pe Milcov şi cel mat Important oraş al
1
judeţului -, deşi atestat documentar abia în secolul al XVI-lea , este cu
mult mai

vechi

din

punct de vedere arheologic.

Descoperirile

arheologice, efectuate pe vatra actualului oraş, confirmă locuirea ei din
timpuri străvechi.
Bineînţeles că, actuala poziţie a oraşului modem este bună parte
din vechiul oraş medieval, construit şi amplasat pe vechile aşezări antice şi preistorice.
La sud - est de municipiu se află localitatea Mândreşti, Vâlcele la
sud - vest, apoi Goleşti şi Cerdac, Câmpineanca spre vest şi Pietroasa la
nord, aşezări ce au contribuit la formarea vetrei actuale a oraşului
Focşani, prin încadrarea acestora la epoci mult mai vechi celor actuale.
Sunt cunoscute aşezări şi necropole aparţinând epocilor: Epoca
neolitică, Epoca bronzului, Epoca fierului, Culturii Carpilor, cât şi
Culturii Geto-dacilor, a secolelor V-VII d.Chr. (Culturii Ipoteşti
Cândeşti), secolului al VIII-lea d.Chr. (Cultura Dridu) şi secolelor X
XIII d.Chr. (Evul Mediu).
În zona sudică a oraşului, la circa 50m de linia ferată ce duce spre
1

Dimitrie F.Caian, Istoricul oraşului Focşani.Scris cu prilejul Jubileului de

40 de ani de domnie a Majestăţii Sale Regelui Carol

1, Tipografia, Legătoria

de cărţi şi Steriotipia Gh.A.Diaconescu, Focşani, 1 906, p. l l ; Anton Paragină,

Aspecte din istoria oraşului Focşani în Studii şi comunicări, vol.IV, Focşani,
198 1 , p. l 69
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platforma industrială, pe un promontoriu natural pe care s-au efectuat
lucrări pentru fundaţia unei construcţii, s-au descoperit urmele unei
locuinţe - bordei, cu un inventar compus din trei toporaşe (dălţi) din
gresie de diferite mărimi, şlefuite, cât şi numeroase fragmente cerarnice
neîntregibile (de la mai multe tipuri de vase) care aveau pleavă de
cereale în compoziţie; fragmente cu o pastă (angobă) de culoare roşie.
Toate sunt

păstrate,

în momentul de faţă, ca material de studiu în

depozitul arheologic al Muzeului Vrancei. După fragmentele descoperite
şi

caracteristicele

cerarnicii,

Victor

Bobi

şi

regretatul

arheolog

medievist, Anton Paragină au concluzionat că este vorba de o aşezare
din Epoca neolitică timpurie - Cultura Criş. Cercetarea a fost făcută în
anul 1976, în urma descoperirii lui Istrate Ghiocel, localnic al zonei2•
La Câmpineanca - Focşani, pe terasa inferioară din dreapta
Milcovului, între două ravine profunde, s-a descoperit o aşezare din care
s-au cules resturi de vase neîntregibile din Epoca bronzului . Semnalarea
3
a fost făcută de Gheorghe Constantinescu şi Alecu Lenco, în anul 1960 •
Descoperiri întâmplătoare s-au efectuat şi în marginea vestică a
oraşului, pe cuprinsul terasei Milcovului, o alta lângă Biserica
Armenească (pe terenul viran din spatele bisericii), pe 8-dul Gării (unde

2 Victor Bobi,

Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea
descoperiri neo-eneolitice în Studii şi comunicări, voi.II, Focşani, 1 979, p. l 7
- 34; N.Harţuche, Contribuţii l a repertoriul arheologic al judeţului Vrancea
în Studii şi comunicări, voi.II, Focşani, 1 979, p.9 - 1 5 ; Anton Paragină, op. cit.,
p. 1 69

3 Sebastian Morintz, Gh.Untaru, Mormânt sannatic descoperit in oraşul
Focşani în SCIV (Studii şi Cercetări de Istorie Veche), nr. 1 , an XIII, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1 962, p. l 57- 1 65 ; N.Zaharia, Mircea Petrescu
Dâmboviţa, Emilia Zaharia, Aşezări din Moldova, de la paleolitic până in
sec. al XVIII-lea, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1 970, p.372
46
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s-a descoperit o aşezare omenească din secolele III-IV d.Ch.4), precum
şi aceea a unui mic tezaur de monede imperiale-romane din argint.
Tezaurul a fost găsit cu ocazia unor săpături de ordin edilitar în centrul
oraşului. Semnalarea a fost făcută de Gh.Constantinescu, în anul 19605 •
Tot pe teritoriul oraşului Focşani, pe strada Fundătura Comisiei
Centrale (în punctul Fundătura", la numărul 24) cu prilejul săpării unei
"
gropi pentru lut, a fost descoperit, în anul 1 959, un schelet de adult
(mormânt de inhumaţie) apaqinând Epocii migraţiilor. Aproape de
craniu s-au găsit trei vase din lut depuse ritual, ca ofrande, de tipul
vaselor cu capac6• În dreptul femurului s-au găsit: o monedă emisă în
anul 3547 , în timpul împăratului Constantius II (337 - 36 1 ), obiecte de
toaletă şi podoabe (oglinzi, o brăţară din bronz, încuietoare de casetă,
două fragmente spirale din bronz, amuletă, perle de sticlă din sidef etc).
Obiectele au fost descoperite în zona gâtului, fiind de diferite culori. În
urma analizării întregului

material,

Sebastian Morintz, pe baza

elementelor de datare ce au fost suficiente, 1-a identificat ca mormânt
8
sarmatic •
În anul 1 962, au fost reluate cercetările de către Gheorghe
Constantinescu şi Victor Bobi. Descoperirea unei monede de bronz
emisă în timpul împăratului Constantius II în inventarul mormântului
sarmat, identificat Ia Focşani,

bătută după anul

347, dovedeşte

4 Sebastian Morintz, Gh.Untaru, op. cit., p. l 57- 1 65; Victor Bobi, Contribuţii la
repertoriul arheologic al judeţului Vrancea (dovezi ale continuităţii de
locuire din secolele II-VII e.n.) în Studii şi comunicări, voi.IV, Focşani,
198 1 , p.97- 1 4 1
5

N.Zaharia, Mircea Petrescu - Dâmboviţa,Emilia Zaharia, op. cit., p.372

6

Sebastian Morintz, Gh.Untaru, op. cit. , p. l 57- 1 65

7

C.Preda, Monedele geto-dacilor, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1 973,

p. l l9; Anton Paragină, op. cit., p. 1 69 - 1 70. Această piesă se adaugă, după
autor, monedelor dacice de la Ireşti, Voloşcani, Dumbrăveni, Răcoasa, Poiana
Cristei, Cândeşti, Clipiceşti, Suraia şi Trotuşanu.
8

Sebastian Morintz, Gh. Untaru, op. cit., p. l 57; Victor Bobi, op. cit., p. l O I

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

47

Aurora-Emilia Apostu

"dăinuirea unor sarmaţi alani de la noi până la venirea hunilor, sau
asimilarea de autohtoni a unor grupuri de sarmaţi, care din nomazi au
devenit sedentari sau semisedentari "9• O parte din aceste descoperiri
este expusă în expoziţia permanentă a Secţiei de Istorie a Muzeului
Vrancei, iar altă parte în depozitul de arheologie al Muzeului Vrancei.
În parcul ,,Nicolae Bălcescu " din Focşani 1 0 au fost descoperite
fragmente ceramice fine, aparţinând Culturii Carpice (secolele II-III
d.Chr.) şi perioadei sarmaţilor. Îfi punctul "Liceul Unirea", în urma unei
săpături efectuată în vara anului 1 958, în curtea Liceului, au fost
descoperite resturile unui mormânt de inhumaţie. S-au recuperat atunci,
din inventarul funerar, un vas de lut lucrat cu mâna şi câteva fragmente
de vase lucrate la roată. Vasul ceramic lucrat cu mâna este de factură
sarmatică, iar cele lucrate la roată, de culoare cenuşie, sunt specifice
Culturii Carpice. Mormântul aparţine populaţiei sarmate - sarmaţi
roxolani, datând de la începutul secolului III d.Chr., după Sebastian
11
Morintz şi Victor Bobi • Urmele din parcul "Nicolae Bălcescu " datează
din secolele II-III d.Chr. şi au aparţinut carpilor. Mormântul sarmatic
mai cuprindea numeroase mărgele, o brăţară, un pahar cu picior (clasa
recipientelor), o cană, castron etc., cât şi fragmente lucrate la roată
aparţinând unei alte perioade, piatră de foarte bună calitate (granit
verde) utilizată Ia confecţionarea uneltelor. Informaţiile despre mormânt

9 Gh.Bichir, Cultura Carpică. Rezumatul tezei de doctorat, Centrul de
multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1 972, p.35 - 43; 1 05 ; Sebastian
Morintz, Gh.Untaru, op. cit., p. 1 57; Victor Bobi, Cercetările arheologice

efectuate pe teritoriul judeţului Vrancea (1926 - 1986) în Studii şi
comunicări, voi. VIII-X, Focşani, 1 99 1 , p.3 1 5 - 327; Victor Bobi, Contribuţii
la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea (dovezi ale . . ), p.99 - 109
10

.

Anton Paragină, op. cit., p. l 69- 1 70; Victor Bobi, op. cit., p.97 - 140;

N.Harţuche, op. cit., p.9- 1 5 ; Victor Bobi, Contribuţii la repertoriul arheologic

al judeţului Vrancea-descoperiri

.•.

, p. l 7 - 34

1 1 Victor Bobi, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea

(dovezi ale
48
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), p. I O l ; Sebastian Morintz, Gh.Untaru, op. cit., p. l 60
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au fost furnizate de către Gheorghe Untaru 1 2• În urma restaurării
fragmentelor ceramice, a rezultat un vas de ofrandă.
Pe malul stâng al Milcovului, Ia încrucişarea şoselei Focşani
Cârligele cu apa Milcovului, au fost găsite fragmente ceramice
aparţinând secolelor II-III d.Chr. şi III-IV d.Chr. Toate fragmentele
ceramice sunt lucrate Ia roată şi sunt de culoare cenuşie, fiind
neintregibile 13 , aflându-se Ia ora actuală în depozitul Muzeului Vrancei,
fiind utilizate ca material de studiu. În partea de sud-vest a oraşului
Focşani, într-o grădină de pe strada Unirea Principatelor (fosta stradă
Ghergheasa) 14 , Ia numerele 1 4- 1 5, a fost descoperit un tezaur monetar
alcătuit din circa 1 20 de monede imperiale romane (antonini), din care
se mai păstrează, în muzeu, 66 de bucăţi 1 5 •
Descoperirile de monede imperiale romane de Ia Focşani " emise
începând cu secolul al Il-lea de Antonius Pius, etc. reflectă structura
circulaţiei monetare romane imperiale pe teritoriul Moldovei, la
începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului al lll-lea d. Ch .. Sunt
printre primele emisiuni date de împăraţii romani conducătorilor pentru
12

Anton Paragină, op. cit., p. l 69 - 1 70; N.Harţuche, op. cit. , p. l l - 1 9; Victor

Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea
descoperiri , p. l 7 - 34; Victor Bobi, Contribuţii la repertoriul arheologic al
judeţului Vrancea (dovezi ale ) , p.97-140; Victor Bobi, Cercetările
arheologice , p.3 1 5 -327
13 Sebastian Morintz, Gh.Untaru, op. cit., p. l 57- 1 58; Victor Bobi, Contribuţii
la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea (dovezi ale ), p. l 30 - 1 39;
Idem, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea Bobi,

. . •

.••

. . .

.•.

descoperiri. . , p.20 - 34; Idem, Cercetările arheologice. . , p.3 1 5 - 327
.

14
15

.

Ibidem

Gh. Constantinescu, Hagic Boss, Descoperiri monetare in raionul Focşani
şi imprejurimi în SCIV (Studii şi Cercetări de Istorie Veche), nr. l , Editura
Academiei R.S.R., 1 957, p. 463; Anton Paragină, op. cit., p. l 69 - l 70; Victor
Bobi, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea (dovezi
ale. . . ), p.97 - 1 4 1
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asigurarea, chiar şi temporară, a păcii la Dunărea de Jos.. . " 16•
O altă descoperire de pe raza oraşului Focşani este tezaurul de
monede dacice de tipul Vovrieşti - Huşi (secolele III-II a.Chr.), din care
muzeul deţine o singură piesă, lucrată din aliaj de argint 1 7. Informaţia a
fost oferită de Gheorghe Constantinescu . Piesa se adaugă descoperirilor
monetare dacice de la lreşti, Voloşcani, Dumbrăveni, Răcoasa, Poiana
Cristei, Cândeşti, Clipiceşti, Suraia şi Trotuşanu, alături de moneda
dacică din anul 354, descoperită în mormântul de inhumaţie.
În punctul ,,Stamatineşti" , cu ocazia cercetărilor efectuate în jurul
monumentului istoric cu acelaşi nume (Biserica Stamatineşti - secolul al
XVIII-lea), au fost descoperite mai multe fragmente ceramice lucrate cu
mâna, din care s-a reconstituit un vas ce aparţine secolului IV d.Chr,
fiind mult mai vechi datării monumentului. Cercetarea a fost efectuată
de Gheorghe Cantacuzino, de la Institutul de Arheologie din Bucureşti 1 8 •
Tot la Biserica Stamatineşti au mai fost descoperite, cu ocazia
sondajelor efectuate, urme de cultură aparţinând secolului VII d.Chr.
(Cultura Ipoteşti - Cândeşti).
În urma cercetărilor efectuate în curtea Şcolii Generale nr. 5 au
fost descoperite fragmente ceramice aparţinând Culturii Sântana de
Mureş (secolul IV d.Chr.) şi Culturii Dridu (secolul VIII d.Chr.).
Descoperirea fragmentelor ceramice datând din secolele IV d.Ch. până
în secolele X-XI d.Chr., în centrul oraşului, în diferite puncte,
demonstrează, încă o dată, că aşezări le de pe râul Milcov, printre care şi
16

Bucur Mitrea, Gh.Constantinescu, Notă despre un tezaur de monede

romane imperiale din sec. al III-lea, descoperite în Moldova de Jos în
Carpica, voi.X, Bacău, 1 978, p. 1 85; Victor Bobi, op. cit., p. l 07; Ibidem, p. l 09;
Anton Paragină, op. cit. , p. 1 69- 1 70

1 7 C.Preda, op.cit. , p . 1 1 9 ; Anton Paragină, op. cit., p. 1 69 - 1 70; Sebastian

Morintz, Gh.Untaru, op. cit., p. l 75

1 8 Anton Paragină, op. cit., p. 1 69 - 1 70; Victor Bobi, op.cit., p. l 07 ; Gh.l.

Sondajul arheologic în oraşul Focşani în Cercetări
arheologice, voi.III, Muzeul de istorie al R.S.R., B ucureşti, 1 979, p.253

Cantacuzino,
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Focşani, au rezistat tuturor vicisitudinilor vremii, mai ales din perioada

migraţiilor 1 9• Condiţiile de dezvoltare ale acestor aşezări, oferite de
însuşi mediul înconjurător, prielnic din toate punctele de vedere, au
permis dăinuirea vieţii din cele mai vechi timpuri şi până azi; de cele
mai multe ori în locul sau pe locul fostelor aşezări.
Descoperiri monetare romane şi bizantine din secolele IV-XII
d.Chr. sunt destul de numeroase în zonele Panciu, Odobeşti, Focşani,
Coteşti, Suraia etc. unde au fost identificate tezaure monetare şi monede
2
izolate, emise în timpul lui Constans II (337-361) 0 şi împăraţilor
bizantini lustin 1 (518-527), Vasile II (976-1025), Manuel 1 (1143-

1190), Isac II (1185-1195)

-

monedele emise de aceştia aflându-se în

colecţiile Muzeului Vrancei.
În anul 1989, în apropiere de Focşani, aproape de întretăierea
drumurilor ce duc spre Mândreşti şi Gologanu, pe malul Milcovului, au
mai fost descoperite şi câteva morminte ale unei necropole medievale.
Dintre acestea, au fost cercetate 10 morminte de bărbaţi, femei, copii.
Dintre obiectele de inventar descoperite, se remarcă o cruciuliţă şi
câteva monede de o para2 1 , aflate în inventarul Muzeului Vrancei.
Mare parte din aceste descoperiri au fost semnalate şi în presa

vremii respective: ,,Milcovia", ,,Milcovul" etc.

Complexele de locuire de Ia Focşani aparţin unei faze mai noi de
Iocuire, fiind atribuite secolelor VI- VII d.Chr. Acestea au dat importante
date privind aşezările şi amplasarea lor (de obicei pe terasele joase ale
râurilor), tipurile de locuinţe, ocupaţii, meşteşuguri, relaţii de schimb,
rituri şi ritualuri de înmormântare. Locuinţele sunt de diferite mărimi,
atât adâncite cu cuptor scobit într-unul din colţurile bordeiului (Coroteni
19

Anton Paragină, op.cit., p. l 69- 1 70

20

Victor Bobi, op. cit., p. l 1 2

21

Anton Paragină, Gh.Constantinescu, Câteva descoperiri arheologice şi
monetare efectuate in judeţul Vrancea în Studii şi comunicări, voi. VIII - X,
Focşani,

1 99 1 ,

p. l 68;

caietul

de

şantier

personal

al

lui

Gheorghe

Constantinescu şi registrele de inventar ale Muzeului Vrancei.
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şi Palanca), cât şi cu pietrar pe unele din laturi (Cândeşti, Coroteni etc.)
sau cu pietrar construit pe unul din colţuri în interior şi cu stâlp de
susţinere (Coroteni).
În oraşul Focşani a fost descoperit un depozit monetar compus
din 250 de monede de argint de la sultanii Soliman V ( 1 695- 1 703) două exemplare, Ahmed II ( 1 69 1 - 1 695)

-

şase exemplare, Mustafa II

( 1 695-1 703) .... 60 de exemplare, Ahmed III ( 1 703- 1 730) - 1 30
exemplare, Mahmud 1 ( 1 730- 1 754) - 39 exemplare, iar unui număr de

1 3 monede nu li s-a putut identifica numele sultanului. Acestea

dovedesc intensitatea vieţii economice în această parte a Moldovei şi ca
atare, circulaţia mare a monedei şi chiar tezaurizarea ei. În egală măsură,
ele oglindesc, pe plan numismatic, unele evenimente din istoria politică
şi economică a Moldovei din acest timp22•
În anul 1 956, la circa 2

km de satul Olteni şi la 1 OOm de şoseaua

Focşani-Vârteşcoiu, la sud de Milcov, au fost descoperite podoabe din
argint, direct în pământ (nu în vase şi nici lângă resturi de oase).
Descoperirea constă din patru cercei din argint, dintre care două piese

sunt aurite prin metoda ., aurului ars " (amalgam de aur şi mercur).

Detalii asemănătoare cu podoabele de la Olteni se regăsesc în cerceii din
tezaurul de la Ţifeşti, îngropat pe la 1490- 149 1 şi cei descoperiţi în
cimitirul din faţa Cetăţii de Scaun din Suceava, dataţi în a doua jumătate
a secolului al XV-lea d.Chr.23 • Se consideră a fi produse locale24• Cerceii
de la Olteni sunt, în prezent, în expoziţia permanentă a Muzeului

22 Victor Bobi, op.cit. , p. l 0 1 , 1 1 2; Mircea Chitescu, Gh.Constantinescu, Trei

tezaure feudale descoperite în raionul Focşani în Danvbivs (istorie
etnografie), vol.l, Galati, 1 967, p.224 -225
23 N.Constantinescu, Gh.Untaru, Podoabe feudale descoperite la Olteni
(raionul Focşani) în SCIV, nr.2, anul X, Editura Academiei R.P.R., 1 959,
p.500 - 505; vezi şi C.Moisil, Monede şi podoabe de la sfârşitul veacului al
XV-lea (Tezaurul de la Ţifeşti, judeţul Putna) în BSNR (Buletinul Societăţii
de Numismatică Române), nr. XIII, 27, 1 9 1 6, p. l 2, fig. l
24

C. Moisil, op.cit. , p. l 2 ; N.Constantinescu, Gh.Untaru, op. cit. , p.500 - 505
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Vrancei.
În anul 2004, au fost efectuate sondaje arheologice pe teritoriul
oraşului Focşani, dintre care amintim cercetările de la Biserica Donie,
de pe strada Maior Gh.Pastia, în incinta bisericii, unde au fost
descoperite peste 22 de morminte inhumate, de bărbaţi, femei, copii.
Mormintele sunt creştine, de secol XVIII - XIX, aparţinând oamenilor
bisericii respective - datate secolului al XVIII-lea. Dovadă au fost
descoperirile efectuate la morminte, ce constau din obiecte de cult
religios, de tipul crucilor, cruciuliţelor, inelelor cu

monogramă,

pandantivelor etc. Unele dintre morminte au păstrat resturi de la
îmbrăcămintea bisericească, dar şi cercei, inele, piepteni (la un mormânt
de fetiţă), cât şi monede izolate de secol XVIII etc. la altele dintre ele.
Rezultatele au fost publicate în

"Cronica cercetărilor arheologice din
România, anul 2005", editată de CIMEC Bucureşti cu sprijinul
Ministerului Culturii şi Cultelor.
În acest an, 2006, au mai fost efectuate cercetări arheologice pe

raza oraşului Focşani în punctele: "Grădina publică" din centru, cu
ocazia unor lucrări de canalizare, unde s-a pus în evidenţă o parte din
zidul bisericii de secol XVIII d.Chr., cercetări pe str. Popa Şapcă, unde
s-a descoperit un beci de secol XVIII d.Chr., în incinta Colegiului

Naţional "Al.I.Cuza" - descoperindu-se un beci (pivniţă) din alcătuirea
vechilor case de secol XVIII - cu ceramică şi porţelan aparţinând
perioadei etc.
Toate aceste cercetări au fost efectuate cu ocazia unor lucrări de
construcţie din teritoriu, în urma cărora, colecţia Muzeului Vrancei s-a
îmbogăţit cu unele vase ceramice, pahare, străchini, căni, căniţe, obiecte
de podoabă, monede etc, ce fac parte din expoziţie, implicit din
inventarul

ştiinţific

al

Secţiei

de

Istorie.

Toate

descoperirile

demonstrează că actualul oraş este amplasat pe vechiul oraş medieval
din care se păstrează foarte multe mărturii de interes ştiinţific. Au
continuat cercetările în incinta, cât şi în apropierea unui cimitir, tot cu
ocazia construirii unei locuinţe particulare, cercetări în urma cărora au
rezultat fragmente ceramice, fragmente de porţelan, torţi, funduri de
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vase, buze etc., toate de secol XVIII - XIX d.Chr., ce constituie material
de studiu pentru specialişti. Resturile de cuie şi piroane (material de
construcţie), cât şi din sticlă şi ceramică au fost găsite în groapa
menajeră descoperită, ce a fost epuizată prin săpătură. Materialul
rezultat nu este întregibil.
Dintre obiectele aflate în colecţiile Muzeului Vrancei descoperite
de-a lungul vremii, provenite de la Focşani, împărţite şi clasificate
tipologie, cât şi după material, se află: obiecte din colţ de animal, de
tipul amuletelor din mormintele sarmatice descoperite, cele din piatră de
tipul râşniţelor şi a dălţilor, obiecte ceramice (castroane, străchini,
farfurii, căni etc. - peste 25 de bucăţi); obiecte de tipul recipientelor
(paharele din sticlă şi ceramică, ulcioare) etc.; elemente de arhitectură 
ancadramente, cahle etc.; opaiţe (sfeşnice); amfore greco-romane şi o
amforetă; lulele (pipe) - peste 30 bucăţi; obiecte din bronz de tipul
obiectelor de cult; inele, cercei, oglinzi, fibule etc.; obiecte din fier de
tipul celor de harnaşament (potcoave); ustensile (cleşti); şi obiecte
considerate arme albe (vârf de lance, pumnal, stilet etc.)
În colecţie mai apar monede izolate şi monede aparţinând unor
tezaure monetare (monede romane imperiale) - peste 200 bucăţi, tezaure
monetare turceşti - mai mult de 682 de bucăţi, monede turceşti,
poloneze, olandeze, austriece etc. de circulaţie, cât şi multe altele.
Toate acestea demonstrează, încă o dată, că şi pe teritoriul
Focşanilor s-a practicat cultura cerealelor (grâul, orzul) în perioada
secolelor IV-XII d.Chr. populaţia îndeletnicindu-se cu viticultura apoi,
pomicultura, grădinăritul (săpăligi, cuţite şi lame de hârleţ etc.).
Confirmă acestea, depozitarea cantităţilor de cereale în gropi anume
construite (descoperite şi cercetate) de forme ovale, cilindrice sau
trapezoidale cu pereţii lustruiţi sau arşi în aşezarea de secol V-XI d.Chr.
Descoperirea unor fragmente ceramice datând din secolele IV - XI
d.Chr., în centrul oraşului, în diferite puncte, oferă posibilitatea de a
trage concluzia că aşezarea de pe Milcov a rezistat (ca şi toate celelalte
aşezări din teritoriul de la Curbura Carpaţilor) tuturor evenimentelor, iar
localnicii au participat activ la toate aceste mărturii istorice ce s-au
54
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Vechi aşezări omeneşti în zona Focşani
păstrat petmanent în timp, uneori

"

in situ ". Au continuat activităţile de

creştere a animalelor, confecţionare a obiectelor de uz casnic şi
meşteşugăresc (ceramica şi obiectele din fier - lupele), au existat
schimburile de produse şi o circulaţie monetară foarte intensă în
perioada secolelor XV-XIX d.Chr. Atelierele de olărit descoperite şi
cercetate, cele meşteşugăreşti şi

metalurgice completează tabloul

veacurilor trecute.
Sunt mărturii arheologice, rezultate ce întăresc evenimentele
istorice ce s-au petrecut în timp. La sfârşitul secolului al XV-lea d.Chr.
şi începutul secolului al XVI-lea d.Chr., localităţile viitorului târg încep
să fie menţionate în documente.
Prima aşezare

menţionată este

localitatea Sârbi.

Numărul

aşezărilor situate de-o parte şi de alta a Milcovului, care vor contura
vatra târgului de mai târziu, sporeşte între secolele al XVI - XVII-lea
d.Chr. Numele oraşului Focşani se găseşte pentru prima oară menţionat
într-o cronică muntenească, la 1 574, în legătură cu un însemnat
eveniment istoric petrecut în acel an25 • Prima menţiune sigură a
localităţii Focşani datează din 25 ianuarie 1 57526•
Datele cu privire la toate menţiunile documentare, datarea
localităţii şi altele privind înfiinţarea oraşului Focşani sunt mult mai
complexe şi nu fac obiectul acestei lucrări. Sunt de semnalat lucrările lui
Dimitrie Rotta, Dimitrie F.Caian, Mihail Canianu şi Aureliu Candrea,
l.M.Dimitrescu, precum şi Marele dicţionar geografic al României
( 1 900) ş.a.

25

Anton Paragină, op. cit., p. l 70- l 73

26

Dimitrie F.Caian, op.cit., p. l l
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VRANCEA ŞI EXPOZIŢIA UNIVERSALĂ
DE LA LONDRA DIN ANUL 1862
Horia Dumitrescu

Iniţiativa organizării

unei

Expoziţii

Universale a aparţinut

prinţului consort Albert 1 - vărul pr.i.mar şi soţul reginei Victoria ( 1 837 -

1 90 1 ) - "un om inteligent, instruit, de o rigoare morală desăvârşită,
mare iubitor al artelor, filosofiei şi ştiinţei " .2
La 1 mai 1 85 1 , regina Victoria inaugura la Londra, în Hyde-Park,
Marea Expoziţie ,,monument internaţional închinat supremaţiei
economice, prosperităţii şi progresului "3• Timp de şase luni,
împunătoarea construcţie din sticlă şi fier, numită Crystal Palace, a fost
vizitată de peste şase milioane de oameni.
Profitul realizat (circa 1 65.000 lire sterline) a fost destinat
cumpărării unui teren şi ridicării complexului de colegii şi muzee South
Kensington.4
Aici, Moldova şi Ţara Românească au expus pentru prima dată
produsele lor în pavilionul Turciei. În prealabil, guvernele ambelor
Principate dăduseră circulare îndemnând pe producători să participe la

1

Albert - fiul secund al lui Emest, duce de Saxa - Coburg -Gotha. Născut în

1 8 1 9, la Rosenau în Thuringia s-a stins din viaţă în 1 86 1 , la Castelul Windsor
2 Lucia Miron, Regina Victoria între devoţiune şi destin în Dosarele

Historia, Anul 3, nr.38, aprilie 2005, p.5 1
3 Ibidem
4 /bidem
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Vrancea şi Expoziţia Universală de la Londra din anul 1862
Expoziţia Universală cu articole cât mai alese.5
În vara anului 1 862, Londra urma să găzduiască o nouă Expoziţie
Universală,

la care participau toate ţările de pe glob ,.fiecare

întrecându-se în a înfăţişa produsele naţionale, în condiţiuni cât mai
prielnice "6•
Pentru a se înlătura situaţia neplăcută în care s-a aflat cu prilejul
Expoziţiilor Universale organizate la Londra ( 1 8 5 1 ) şi Paris ( 1 857),
când produsele au fost confundate cu acelea ale Imperiului Otoman,
guvernul Ţării Româneşti a intenţionat să ceară Comitetului Central din
Londra, însărcinat cu organizarea Expoziţiei, să i se acorde dreptul de
a-şi expune produsele, într-un loc special.
În acest scop, AI.Piagino, ministrul ad-interim al Afacerilor
Externe al Ţării Româneşti a adresat, la 2 1 august/2 septembrie 1 86 1 o
Notă agentului oficios al României la Paris, Vasile Alecsandri7, prin
care îi comunica intenţia guvernului de a participa la Expoziţia
Universală de la Londra. S-a înfiinţat o comisie specială, sub direcţia
Ministerului Finanţelor care avea sarcina ,,de a aduna şi prepara toate

obiectele şi productele industriei agricole spre a se transmite la prezisa
expoziţiune"8 •
Vasile Alecsandri avea dificila sarcină de a interveni la Londra
pentru rezervarea unui loc special pentru "exibiţiunea diverselor

5

Enciclopedia României, voi.IV, Economia Naţională. Circulaţie,
Distribuţie şi Consum, lmprimeriile Statului, Bucureşti, 1 943, p.306
6 Victor Slăvescu, România la Expoziţia Universală din 186�. Acţiunea
diplomatică a lui Vasile Alecsandri în Revista Fundaţiilor Regale, anul X,
nr.4/l aprilie 1 943, p. l 63
7

Agentul oficios al Ţării Româneşti la Paris şi Londra era maiorul Iancu

Alecsandri. Aflat în concediu, el ceruse prelungirea acestuia pentru interese de
familie şi fusese înlocuit, din 9 august 1 86 1 , de fratele său, Vasile Alecsandri
(Ibidem)
8

Ibidem, p. l 63- 1 64
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producte, după lista ce vi se alătură"9•
Ministrul Al.Plagino îi preciza lui Alecsandri că "cel puţin sub
raponul comercial - noi formăm un Stat separat, cu totul deosebit de
Turcia şi că comerţul străin se adresează directamente către noi pentru
productele ce ne sunt speciale, nu e pentru noi indiferent ca printr-o
clasificaţiune separată, să cunoască dânsul locul de unde provin" 1 0•
Alecsandri şi-a dat seama de greutăţile "demarşelor" sale, dat
fiind faptul că eram încă un stat vasal Turciei, care putea interveni
oricând ca produsele noastre să fie expuse sub pavilionul său.
La 5/1 7 octombrie 1 86 1 , ministrul de Externe, Apostol Arsachi îi
trimitea lui Alecsandri lista obiectelor ce urmau a fi expuse. După
câteva zile - 8 octombrie 1 86 1 -, Alecsandri a adresat Comitetului
Central din Londra o scrisoare prin· care cerea să se păstreze în Palatul
Industriei un loc special pentru ,,productele României" 1 1 •

Între argumentele invocate de poetul - diplomat se numărau
principiul

de independenţă administrativă şi comercială de care

Principatele Unite s-au bucurat tot timpul şi încheierea unor "tractate"
cu Austria şi Marea Britanie 1 2 •
Răspunsul primit Ia acest demers ( 1 6 octombrie 1 86 1 ), semnat de
secretarul Comitetului Central din Londra,

F.B.Sandford, a fost

încurajator: "comisarii Majestăţii Sale vor fi fericiţi de a păstra un loc
pentru productele Moldaviei şi ale Valahiei în diviziunea Expoziţiei
destinată pentru productele străine" 13 • Totodată, se făceau cunoscute şi
unele condiţii tehnice în legătură cu expunerea obiectelor şi se cerea
desemnarea unui comisar din partea Principatelor, care să facă legătura
cu conducerea Expoziţiei. 14
9 Ibidem, p. l 64
10 Ibidem

11

Ibidem, p. l 65

12 1bidem

13 Ibidem
14 Ibidem, p. l 66

58

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Vrancea şi Expoziţia Universală de la Londra din anul l862
În urma acestui răspuns favorabil, în ambele Principate s-au
constituit comisii speciale însărcinate cu adunarea şi expedierea
obiectelor ce urmau a fi expuse la Londra.
Comisar permanent - funcţie onorifică - din partea Principatelor

Unite a fost desemnat Petrache Poenaru. 1 5

Ministerul Trebilor Interioare al Moldovei, prin Adresa nr.25 1 47
din 20 noiembrie 1 86 1 către Prefectura Putnei făcea cunoscută obligaţia
acesteia " de a căpăta cu stăruinţi nepregetate ca să se capite obiectele

gratis sau şi cu plată măsurată după mijlocirile ce s-au intervenit la
Ministeriul definansse a se da din casieriile districtului " 1 6•
În ,.Lista de obiectele ce s-au socotit că s-ar găsi mai de bună
calitate în districtul Putnii" figurau:

,.Piele de urs
1 bucată
1 bucată
Sarică
Cergă
1 bucată
Vin de Odobeşti de cel mai vechi bun de la osebite localităţi câte
şase butelii
Sare de Vrancea
5 oca
Metaluri de orice soiu cu inscripţie de la ce localitate 1 bucată
2 bucăţi
Pieli de vulpe
Pieli de lup
1 bucată
Pieli de râs
1 bucată
Pieli de jder
1 bucată
Pieli de veveriţă de deosebită culoare
3 bucăţi
Orz de toamnă D.Dăscălescul
2 dimertii
Orzoaică idem
2 dimertii
2 dimertii'' 1 7
Ovăz negru
Obiectele
15
16

alese

în

Vrancea

trebuiau

expediate

logofătului

Ibidem
Arhivele Naţionale Vrancea, fond Prefectura Judeţului Putna, dosar

nr.247/l 86 1 , f.4
17

Ibidem, f.2
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Iordache Beldiman,

la Iaşi, strada Păcurari 1 8 şi acolo, Comisia

constituită urma să decidă care dintre ele urmau să figureze printre
exponatele Moldovei la Expoziţie.
Prin Adresa nr.27473/ 1 8 decembrie 1 86 1 , Ministerul Trebilor
Interioare al Moldovei informa prefectul de Putna de preocuparea
Comitetului Sanitar, care motivat de cererea Comisiei s-a adresat

,Jizicilor de districte ca să reguleze grabnic trimiterea la acea Comisie,
orce articule interesante sau cuprinzătoare de vreo notiţie atingătoare
de ramul lstoriei Naturale, adecă Mineralogia, Botanica sau Zoologiea,
cu anume descrierea locului unde s-au găsit obiectele, întrebuinţarea
lor în tehnici, cât şi în viaţa populară, precum şi câte un burcut de apile
minerale din Ţară . " 19
.

.

Prefectura Putna s-a străduit să selecţioneze produsele cele mai
caracteristice ţinutului, înaintând la Iaşi, la 26 decembrie 1 86 1 , lista
acestora:
"1 una cergă
1 una sarică

Manufacturi
ale Vrancei

1 una cămeşă fămească cusută cu altiţă
1 catrinţă

1 una hotă de încins
1 una păreche iţari

1 bucată sare

Produci al Vrancei
1 piele de lup

2 piei de vulpe
1 una piele de jider
3 trei piei de veveriţă
18

Ibidem, f. l verso

19

Ibidem, f.24
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1 una piele de urs
2 două galoane cu vin vechi de Odobeşti de 1 1 ani
de 5 am""'20
idem
2 butelii cu vin

9 oca

În aceeaşi zi, Vasile Alecsandri aducea la cunoştinţa comisarilor

"
Expoziţiei, ce producte vom expune şi ce spaţii vom ocupa 21 •
..

Dar, în mod cu totul surprinzător, la 7 ianuarie 1 862, Alecsandri a
primit de la Sandford o înştiinţare prin care agentul nostru era invitat să
se înţeleagă cu ambasadorul Turciei, ce rezida la Londra, în privinţa
locului destinat în Palatul Expoziţiunii pentru produsele ce vor proveni
din Principatele Unite22•
Schimbarea de

atitudine

a Londrei se datora intervenţiei

ambasadorului Turciei care comunicase că "Guvernul Sultanului dorea
foarte mult a face o exibiţiune comună a productelor a tot 1mperiul "23 •
La primirea acestei veşti, pe cât de neaşteptată, pe atât de
neplăcută, Apostol Arsachi, ministrul de Externe al Ţării Româneşti,
după ce s-a pus de acord şi cu colegul său din Moldova24, i-a comunicat
lui Vasile Alecsandri că se renunţă la ideea de a se mai trimite produsele
noastre la Londra.
În felul acesta, datorită politicii Marilor Puteri, Principatele Unite
şi, implicit Vrancea, nu au mai putut fi prezente cu produsele lor la
Expoziţia Universală de la Londra din anul 1 862.
Acum, când există un adevărat tezaur de artă populară, de port
vrâncean, descifrat în simbolistica sa multiseculară, evaluat prin
expresivitatea sa artistică, ca una dintre cele mai

semnificative

reprezentări a creativităţii româneşti, piesele cuprinse în inventarul
Expoziţiei Universale, alături de acelea legate de bogăţia faunistică, ar fi
20 Ibidem, f.26 versa
21

Victor Slăvescu, op.cit.,p. l 61

22

Ibidem

23 Ibidem, p. l68
24

Ibidem, p. l 69
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prilejuit vizitatorilor străini, nu numai o cunoaştere sumară a bogăţiilor
vrâncene, ci şi, îndeosebi, o bucurie spirituală la întâlnirea cu
frumuseţea, echilibrul, armonia şi expresivitatea artei unui popor aflat
pe drumul regăsirii
destinului său
european.
http://cimec.ro
/ http://muzeulvrancei.ro

ÎNCEPUTURILE PRESEI SCRISE LA FOCŞANI
Dumitru Huţanu

În 1 86 1 , apăreau la Focşani, în Imprimeria Comisiei Centrale,
primele periodice focşănene, Almanahu ,.,Milcovului'' şi Almanahu pe

532 ani, împreună cu Calendaru pe 532 ani sau mai bine neschimbatu
pentru totu-d'auna. 1
Erau şi primele tipărituri putnene apărute la prima tipografie
focşăneană, aceea a Comisiei Centrale. Dincolo de această semnificaţie,
la o lectură mai atentă a conţinutului lor, coroborate cu timpul istoric în
care au apărut, almanahurile capătă înţelesuri mult mai adânci. Slova
oferită tiparului se face purtătoarea gândurilor şi idealurilor cărturarilor
focşăneni angajaţi în eforturile generale de făurire a României moderne,
abia păşită pe făgaşul creării şi fundamentării statului pe legi şi principii
noi, în cea mai mare parte corespondente cu Europa mijlocului de secol
XIX.
Numele celor doi editori, Nicolae T.Voinov pentru Almanahul

., Milcovului" şi Constantin Rojniţă, pentru Almanahul pe 532 ani, se
întâlnesc frecvent în documentele locale, ale Focşanilor din Epoca
Unirii ( 1 856- 1 866). În momentul apariţiei lor, ambii sunt prezenţi în
structura şi activitatea Comisiei Centrale, primul ca secretar al acesteia,

celălalt ca şef de birou ("cap de masă"
document).

-

cum se stipula într-un

1 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Calendare şi Almanahuri româneşti.
1731-1918. Dicţionar bibliografic, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică,

B ucureşti, 1 98 1 , p.95,
587 - 588
http://cimec.ro
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Dumitru Huţanu
Ambii şi-au dedicat eforturile împlinirii idealurilor timpului:
Unirea Principatelor Române, făurirea şi consolidarea statului român
modem şi unificarea oraşului Focşani.
Din această perspectivă, parte din conţinutul almanahurilor,
îndeosebi poezia şi articolele de istorie, poartă amprenta timpului şi a
gândirii lor adiacente.
În Almanahul " Milcovului'', N.T.Voinov publică "Ochire repede
asupra Daciei", alături de pagini despre originea latină a românilor
scrise de Nicolae Olahus, Bonfinius, Isfăni, Benco şi M.Opitz.
Poezia este prezentă prin scrierile: N.T.Voinov - ,,Logorif";
G.Baronzi - " Părăsirea ", " Soldatul plecat la tabără ", I.C.Fundescu 
,La ea ", " 0 rază prin zăbrelele unei închisori ", " Căţelul pământului ",

" Aşa să fie oare ".
În ,,Almanahul pe 532 ani'', C.Roj niţă publică, mai întâi,
,.Expunere" - o motivaţie a aşezării cronologice a domnitorilor Valahiei
şi Moldovei, continuată cu "Cronologia domnilor Moldovei" .
Poezia este predominant patriotică, încărcată de ideile epocii:

Andrei Mureşanu - " Răsunetul ", " Suspinul", " 0 privire peste lume ",

D.Bolintineanu

" Visul lui Ştefan cel Mare, Mama lui Ştefan cel Mare,
Cea de pe urmă noapte a lui Mihai cel Mare, G.Sion. Limba română ",
I.H.Rădulescu
,,Miezul nopţii ",
" Odă ", Grigore Alexandrescu
N.Bălăşescu (un boier refugiat din Bucovina la 1 82 1 )
,,Jalea de
patrie ".
-

-

-

-

Cu înţelesul de început de deschidere spre cultura europeană, cu
intenţia făţişă, atât de prezentă în epocă, de a proba apartenenţa
românilor şi a culturii lor (în parte) la marea familie a popoarelor
europene trebuies

luate

şi

traducerile din

scriitorii

francezi

La

Rochefoucauld, "Cugetări " şi Lantier - ,,Melania ", din ,,Almanahul
Milcovului ", făcute de N.T.Voinov.
Almanahul pe 532 ani, după ce publică o traducere din A.Debay ,,Fizionomie. Arta de a cunoaşte omul dinăuntru prin omul din afară "
înserează şi "Clasificarea popoarelor" (francez, englez, german, italian,
spaniol,
64

român)

după criteriile religiei,

temperamentului,
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figuri,

Începuturile presei scrise la Focşani
îmbrăcămintei, mâncării, băuturii.
Sunt prezente în aceste almanahuri şi încercări timide, simpliste,
pe înţelesul tuturor, a unor informaţii ştiinţifice, economice, sociale.

,,Milcovului" publică ,.,Noţiuni astronomice",
,,Progresul scumpete" , ,Jronii la adresa societăţii''. Almanahul pe 532
ani publică sub semnătura lui Constantin Rojniţă
O doctorie
folositoare la tot felul de boli" , "Gura ", ,,Economia casnică" şi într-un
tabel, "Florile Moldovei", iar sub semnătura lui Zabe A. - " Câteva cifre
folositoare şi curioase" informaţii ştiinţifice din geografie, medicină,
Almanahul

.,

-

matematică etc.
Dacă pentru cititorul obişnuit de astăzi conţinutul primelor
almanahuri focşănene nu înseamnă decât curiozitate, pentru cercetarea
istorică locală capătă importanţa sublinierii începuturilor presei scrise în
Focşani, cu atât mai mult cu cât cel de al doilea almanah îi era
necunoscut.
Începuturi timide, facile dar fără acestea nu putem închega tabloul
cât de cât complet al zorilor istoriei moderne pe malul Milcovului. Şi, ca
atare, rândurile de
faţă, se justifică
şi se impuneau a fi scrise.
http://cimec.ro
/ http://muzeulvrancei.ro

INAUGURAREA MONUMENTULUI
LUI ŞTEFAN CEL MARE DE LA BÂ RSEŞTI
Ionuţ Iliescu

Domnia lui Ştefan cel Mare ( 1 457- 1 504) avea să constituie cea
mai frumoasă pagină din istoria Moldovei; acest fapt se datorează
pregnantei personalităţi a domnului, domeniile de manifestare ale
acesteia fiind extrem de vaste:

politic, juridic strategica-militar,

economica-social, administrativ şi, nu în ultimul rând, cultural .
Moştenirea lăsată de Ştefan cel Mare urmaşilor săi - o Moldovă
liberă, cu o domnie cu bază socială temeinică, o ţară aflată la apogeu nu
doar din punctul de vedere al întinderii teritoriale, cât şi din acela al
potenţialului economic, militar, cultural, fără a uita însă şi imensul
prestigiu internaţional - a transformat, pe bună dreptate, pe marele
domn într-un adevărat erou, iar pe supuşii săi - protagoniştii unui timp
mitic . . .
Practic, după trecerea în eternitate a marelui Ştefan, acesta îşi

începea acea existenţă postumă în viaţa afectivă şi în memoria
colectivă . "1 a Neamului său, care l-a considerat "cel Mare" şi "Sfânt ".
.. . . .

.

.

Moldovenii au făcut din Ştefan un personaj de basm şi legendă,

preamărindu-i faptele, inspiraţi fiind de acel dat istoric fără precedent,
neegalat de viitorime.2
Aidoma întregii Moldove, străvechea Ţară a Vrancei poartă
1

Şerban Papacostea, Ştefan cel Mare domn al Moldovei (1457-1504), Editura

Enciclopedică, Bucureşti, 1 990, p.75-78
2 Ibidem
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pecetea domniei lui Ştefan cel Mare. Absenţa unor documente care să
dovedească prezenţa sigură a domnului pe aceste meleaguri avea să fie
suplinită de legendă, care capătă, de-a lungul secolelor, o adevărată
putere de lege - fie ea şi nescrisă - accentuându-se, din generaţie în
generaţie, caracterul sacrosant.
Documentele vremii fac referiri indirecte Ia trecerile lui Ştefan cel
Mare prin Ţinutul Putnei, prilejuite de luptele cu domnii rivali din Ţara
Românească din anii 147 1 , 1 474, 1477 şi 148 1 ; acestora Ii se adaugă
informaţiile oferite de cronicarul Misail Călugărul, în legătură cu
stabilirea hotarului moldo-muntean, în luna martie a anului 1482; acest
fapt avea să fie precedat de cucerirea Ţinutului Putnei, devenit parte
integrantă a Ţării de Jos, după cum rezultă din relatările lui Grigore
Ureche, în Letopiseţul Ţării Moldovei ,,de când s-au descălecat ţara şi
decursul anilor şi de viaţa domnilor, care scriu de la Dragoş Vodă până
la Aron Vodă (1359-1594)"3 •
În urma înfrângerii suferite de Ştefan Vodă Ia 26 iulie 1476 Ia
Valea-Albă-Războieni, în faţa turcilor, acesta este nevoit să alcătuiască
o nouă oaste, cu care va transforma eşecul iniţial într-o nouă şi
răsunătoare victorie; căci spune cronicarul Ion Neculce:

. . . , Deci au şi
"
purces Ştefan- Vodă . . . şi au strânsu oaste, feliuri de feliuri de oameni. . .
Iar turcii, înţelegând că va să vie Ştefan cu oaste în gios, a u lăsat şi ei
Cetatea Neamţului de a o mai bate. . . Iar Ştefan- Vodă au început a-i
goni în urmă şi a-i bate până i-au trecut de Dunăre "4 Aici începe
• • •

legenda, celebra legendă a Babei Vrâncioaia, una din nestematele
geniului popular vrâncean. Conform acesteia, Ştefan Vodă ar fi ajuns în
Vrancea pentru a aduna luptătorii de care avea atâta nevoie. Pe Dealul
3 Aurel Nicodei, Ştefan cel Mare şi Vrancea. Legendă şi adevăr, în Cronica

Vrancei, voi. III, coordonator: Horia Dumitrescu, Editura Pallas, Focşani ,

2002, p.22 - 26
4

I.Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija-Vodă până la a doua

domnie a lui Constantin Mavrocordat precedat de O samă de cuvinte,
Editura Albatros, Bucureşti, 1 984, p.6
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Dumbrava, aflat în hotarul comunei Bârseşti, voievodul moldav ar fi
poposit în casa bătrânei văduve, Tudora Vrâncioaia. Aceasta nu s-a
mulţumit doar să-I găzduiască pe Vodă pentru o noapte, să-I ospăteze şi
să-I îmbărbăteze . . . Dar să-I lăsăm să povestească pe cel care a
încredinţat legenda tiparului în mai multe rânduri, talentatul autodidact
din Năruja, Simion Hâmea: " . . . Apoi, la semnul lui Vodă, bătrâna se

ridică ajutată de mâna acestuia şi, ieşind împreună pe culmoarea din
faţa casei, îşi chemă feciorii lângă ea, dând drumul vorbelor:
lacătă-mi feciorii, măria ta! Aista-i Bodea, istălalt Spinea
poreclit Spirea, celălalt Negrilă; apoi Bârsan, Spulber, Nistor şi cu
Pavăl - alintat de mine Păulică. Sunt şapte fraţi ca şapte zmei, iuţi şi
ageri la treabă ca şi la luptă. Ţin la ei ca la lumina ochilor. Dar acum
când Ţara-i la anaghie, ţi-i dăruiesc din toată inima. Cu ei şi cu
întreaga gloată dimprejur mergi fără teamă şi am nădejde că vei putea
alunga duşmanul din pământul ţării noastre dragi "5•
După cum spune legenda, cei şapte feciori ai Babei Vrâncioaia au
mobilizat întreaga suflare bărbătească din zonă, capabilă să lupte; ei au
pornit . . . dintr-o dată pe toate cărările, să adune tot poporul voinic de
"
pe cuprinsul ocolului acestuia, pentru a porni la lupta de dezrobire a
pământului strămoşesc. . . . s-au răspândit în şapte părţi ale Vrancei,
buciumând pe văi şi dealuri şi, până a doua zi în zori, au strâns fiecare
câte o ceată de voinici tineri şi vârtoşi, buni de-a înfrunta duşmanul, cu
care ei să lăsară pe Dealul Dumbrăvii ". 6
După victorie, consemnează legenda, Ştefan-Vodă a revenit în
Vrancea, dorind să răsplătească pe cei care i-au fost alături în acele clipe
de cumpănă; el le-ar fi vorbit astfel celor şapte fii ai Tudorei Vrâncioaia:

. . . Sunteţi dar vrednici de răsplată domnească. lată, voi sunteţi şapte
"
fraţi, iar în Vrancea se află şapte munţi. Ai voştri să fie pentru
totdeauna, cu văi, ponoare şi tot ce se găseşte acolo. . . . intoarceţi-vă
s

Simion Hâmea, Locuri şi legende vrâncene, Editura Sport - Turism,

Bucureşti, 1 979, p.53
6

Ibidem, p.52
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dar în codrii voştri şi să-i stăpâniţi sănătoşi, neam de neam şi urmaş de
urmaş. Pentru această miluire voi scrie urie de întăritură, cu iscălitura
mea şi pecetie domnească, ca să nu mai aveţi nici o supărare din partea
mmanUia . . . H 7
•

'""

•

Aceeaşi legendă îi consideră pe cei şapte viteji întemeietori ai
primelor sate vrâncene, care le poartă numele: Bodeşti, Spineşti,
Negrileşti, Bârseşti, Spulber, Păuleşti şi Nistoreşti.
Din păcate existenţa documentului la care face referire legenda -

celebrul "urie al vrâncenilor " - " . . . un pergament din piele de viţel scris

cu slove aurite, în aruncături de cerdacuri frumos arcuite şi cu
iscălitura voievodului, de care atârna o sfoară de mătase cu pecetea
domneacă "8 nu a fost găsit până acum; şi aceasta cu toate că vrâncenii,

în secolul al XIX-lea, au fost nevoiţi să demonstreze calitatea lor de
proprietari ai munţilor Vrancei (este vorba despre binecunoscutele şi
îndelungatele procese cu vistiernicul Roznovanu şi cu boierii din
neamul Lipan). Tradiţia locală menţionează că acesta există totuşi, dar
este păzit cu sfinţenie . . 9
.

Această legendă face din Ştefan cel Mare garantul dreptului de
proprietate al vrâncenilor asupra munţilor Ţării Vrancei, marele voievod
recunoscându-le şi întărindu-le statutul de stăpâni de iure şi de facto.
Astfel, Ştefan Vodă a procedat în Vrancea exact ca în întreaga Moldovă,
dăruind pământuri ţărănimii libere; ştiut este faptul că prin asemenea
măsuri, voievodul şi-a câştigat ataşamentul poporului, asigurând o bază
socială largă şi temeinică instituţiei domneşti şi totodată şi sprijinul
militar necesar pentru menţinerea fiinţei statale. În plus, nu trebuie uitat
faptul că Ţara Vrancei - parte integrantă a Ţinutului Putnei - fiind zonă
de hotar, de aici ajungându-se în Muntenia şi Transilvania, beneficia de
un puternic statut de autonomie, care, conform tradiţiei, este anterior
domnului Moldovei. În acest context, atitudinea voievodului faţă de
7

Ibidem, p.55 - 56

8

Ibidem, p. 73

9

Ibidem, p.3 1 - 32
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supuşii săi vrânceni este absolut firească, ţinând de ,,strategia" politicii
interne dusă de acesta.
Conform mărturiei lui Simion Hâmea, în Vrancea se credea până
nu demult că Ştefan cel Mare ar fi trecut, cu acelaşi prilej, şi pe la

Poiana, Vrâncioaia şi Spineşti 10; astfel se explică existenta mai multor

,,puncte cheie", a căror existenţă se asociază şi se identifică cu
personalitatea domnului.

Iată un prim exemplu: ,,Masa lui Vodă", o culme aflată sub

.. . . . unde Ştefana
a petrecut cu plăieşii Vracei şi le-a încredinţat hrisovul întăritor de
drepturi" ; aici - spuneSimion Hâmea - "s-a scris pe o lespede de stâncă
numele voievodului. Pietrei acesteia i-a rămas numele de Chiatra
Scrisă ". ' '
L a rândul său, denumirea de ,,Scările lui Vodă" - purtată de un

creasta muntelui Lepşa reprezintă pentru vrânceni locul

pisc profilat pe partea de vest a muntelui Pietrosu - aminteşte de
luptătorii care-I însoţeau pe domnul Moldovei în peregrinarea sa prin
Moldova în vederea alcătuirii unei noi oşti, cu care să alunge duşmanul

.. . . . hotărî să ne
ridice pe vârful Chetrosului, dar, fiindcă muntele era stâncos, iar coasta
tare povâmită şi prăpăstioasă, ostaşii au săpat nişte trepte pe zarea
piscului. . . pe ici pe colo se mai cunosc şi acuma treptele săpate de
"12•
ostaşii lui Ştefan

care 1-a înfrânt la Războieni. Legenda spune că Vodă

În ceea ce priveşte privilegiul acordat vrâncenilor de a exploata
sarea existentă în zonă fără a plăti vreo taxă, ei consideră că ,,Dreptul

acesta a fost întărit. . . de Ştefan cel Mare. . . '' 1 3 ; hrisovul emis la 1

octombrie 1 853 de Grigore Alexandru Ghica Vodă este, în opinia
vrâncenilor, doar o recunoaştere a justei înfăptuiri a marelui şi

10
11

Ibidem, p. l 24
Ibidem, p.72, 74, 1 87

12 1bidem, p. l 88 - 1 89
13 Ibidem, p. l 77

70

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Inaugurarea monumentului lui Ştefan cel Mare de la Bârseşti
preabunului Ştefan Vodă. 14 Mai mult decât atât, la rândul lor, şi
valesărenii consideră că Ştefan ar fi poposit în mijlocul strămoşilor lor;
aproape de localitate, în puctul numit Pârâul Fântânii există un platou
unde, spun legendele, au făcut joncţiunea cetele de voinici vrânceni de

pe Văile Putnei, Zăbalei şi Nărujei. 1 5

În secolul trecut, în Vrancea exista un adevărat cult pentru
domnul moldav, răzeşii considerându-se descendenţi din Ştefan cel
Mare, os din osul lui ". 1 6

"

În 1 928, cu prilejul unei campanii de cercetări antropologice
efectuate în Vrancea de către profesorul doctor Fr.Reiner, au fost
identificate multe cazuri de infectare a sângelui; cei în cauză, vrâncenii,
erau total nepăsători, afirmând că ei nu pot avea asemenea boli, sângele

fiind " . . . de la Ştefan cel Mare. . . cel mai curat sânge din câte potfi! " 1 7
În fine, un ultim exemplu elocvent pentru veneraţia vrâncenilor

faţă de marele domn îl constituie protestul vehement al sătenilor din
Spulber adresat preotului lor Macovei, când acesta a încercat să-şi
convingă enoriaşii că Vrancea ar fi, de fapt,
..

Ştefan cel Mare .

"18

"

. . . mult mai veche decât

Aceste alese sentimente au constituit nota dominantă a serbărilor
prilejuite de împlinirea a 400 de ani de la încetarea din viaţă a lui Ştefan
cel Mare. Conform Deciziei Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii
Publice, care a apărut în ,,Monitorul Oficial" nr.273 din 3 martie 1 904,
la aceste manifestări trebuia să participe toate şcolile din ţară şi
bisericile din ţară.
14
15

Ibidem
AI.Deşliu, Vrancea. Ghid Turistic. Touristic Guide, Editura Terra,

Focşani, 2000 , p.73
16

Henri H.Stahl, Pentru sat. Cartea echipelor, Fundatia Culturală Principele

Carol, Bucureşti, 1 939, p.2 1
17

Idem. Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, voi.I, Editura

Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1 958, p. l 65, note
18

Ibidem, p. l 66, note
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La 22 aprilie, Direcţiunea Învăţământului Secundar şi Superior
din cadrul acestui Minister îi trimitea prefectului judeţului Putna,
Nicolae Săveanu, următoarea înştiinţare:

Pentru ca această sărbătorire
să se poată face cu toată solemnitatea cuvenită memoriei marelui
Domn, vă rog să binevoiţi a vă asocia şi Dumneavoastră la ea şi a da
tot concursul moral şi material necesar şcolilor pentru reuşita acestei
serbări ". 1 9
.,

Peste două luni, în organizarea corespunzătoare a marelui
eveniment avea să se implice şi Ministerul de Interne, prin Serviciul
Administraţiei

Generale

şi

Contenciosului,

subordonat

Direcţiei

Administraţiei Generale a Personalului şi Siguranţei Generale. La I l
iunie, acest Minister cerea Prefecturii să mobilizeze autorităţile şi
cadrele didactice din comunele rurale ale judeţului Putna; toţi aceştia
erau

. . . Chemaţi a conlucra ca această serbare să fie înscrisă cu litere
neperitoare în istoria neamului Românesc. . . să fie, cât se va putea mai
impozantă. "20 Peste numai două zile, Prefectura Judeţului Putna
.,

înştiinţa pe toţi primarii din localităţile rurale în legătură cu obligaţiile
ce le revin în vederea înfăptuirii acestui nobil deziderat.2 1 Conform
aceleiaşi Decizii a Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, la 2
iulie 1904, în toate bisericile şi şcolile din ţară trebuia să se facă
pomenirea lui Ştefan cel Mare şi a căpeteniilor sale militare.22
. . . Destinul a făcut ca Ia Bârseşti marea sărbătoare să aibă o
conotaţie aparte, deoarece aici, pe plaiurile legendarei Baba Vrâncioaia
s-a inaugurat, la două zile de la împlinirea a 400 de ani de la moartea
marelui domn, monumentul închinat acestuia.23
1 9 Arhivele Naţionale Vrancea (în continuare se va cita: A.N.Vn.), fond

Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. l 7/1904, f. l l

20 Ibidem, f.20

2 1 Ibidem, f.2 1

22

Cezar Cherciu, Vrancea şi Ţinutul Putnei. Un secol de istorie. 1820-1920,

Editura Neuron, Focşani, 1 995, p.2 I O
2 3 A . N . Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. l 7/ 1 904, f.22
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Monumentul lui Ştefan cel Mare de la Bârseşti - aidoma oricărei
zidiri omeneşti - are o poveste a lui; cel care a lăsat-o posterităţii, în
iunie 1 929, a fost învăţătorul i.Răileanu din Năruja. După cum relatează
acesta, în 1 904, prefectul Nicolae Săveanu a iniţiat un amplu proiect de
construire a unor noi localuri de şcoală în Vrancea. Curând, el avea să
ajungă la trista concluzie că în această plasă ordinele sale au rămas literă
moartă; pentru îndeplinirea obiectivului propus, prefectul se vede nevoit
să plece în Vrancea cu revizorul şcolar al judeţului şi să străbată întreaga
regiune călare, convingând oamenii acelor locuri de necesitatea noilor
lăcaşe de învăţământ şi mobilizându-i să dea fiecare o mână de ajutor.
Într-una din aceste zile, o ploaie torenţială îi sileşte pe cei doi
entuziaşti să-şi întrerupă drumul şi să înnopteze la Bârseşti. În scurt
timp, casa în care au fost găzduiţi s-a umplut de tinerii învăţători din
satele vecine, dornici să aibă o întrevedere cu conducătorul judeţului şi
cu cel al învăţământului putnean.
Învăţătorii îi reamintesc prefectului că pe aceste locuri a poposit şi
Ştefan cel Mare, în urmă cu 428 de ani, fiind găzduit şi ajutat de către
Tudora Vrâncioaia; unul dintre ei atrăgea atenţia că în vara acelui an se
împlineau, la 2 iulie, patru secole de la moartea marelui domn . . . şi arfi
bine să găsim locul şi să-I însămnăm cum veţi crede Dumneavoastră că
e mai potrivit"24, concluzionează acesta.
La exclamaţia prefectului Un monument lui Ştefan cel Mare în
"
Vrancea ! "25 , învăţătorii au răspuns cu urarea de îndeplinire a acestui
,,gând bun. Şi a fost frăţie şi dragoste, de acest plan frumos până hăt
..

24

I.Răileanu, 25 de ani de la ridicarea primului monument de pomenire a

lui Ştefan cel Mare în Vrancea, în Biblioteca populară Comoara Vrancei.
Apare sub îngrijirea O-lui Simion Hâmea - Năruja. Număr închinat memoriei
în veci neuitatului Domn Ştefan cel Mare şi Sfânt cu prilejul prăznuirii a 425 de
ani de la moartea sa. Ştefan Vodă şi vrâncenii. Istorisiri şi legende adunate din
Ţinutul Vrancei cu un document vechi din 1445, Tipografia "Lupta" N.Stroilă,
Bucureşti, p.24 - 27
25

Ibidem
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tarztu d'm noapte. . . " ,26 spune 1 . Ra1
� · leanu.
.

�

A doua zi, prefectul, revizorul şi învăţătorii au identificat - cu

aproximaţie, fireşte - zona în care ar fi fost amplasată casa Babei
Vrâncioaia. Prefectul a decis ca monumentul să fie ridicat pe dealul
Dumbravă, în hotarul Bârseştilor şi
.

" . . .a
" 27

�
de lucrare
puse la cale, luand masun
�

şi dat ştire la Focşani de cele

.

Şi dacă hotărârea de realizare a acestui monument a fost luată
rapid, materializarea ideii s-a făcut

. . . tot răpede, cu voinţă, energie şi
2
8
"
muncă • Fericitul deznodământ s-a datorat, înainte de toate, efortului
"

financiar făcut de toate satele vrâncene, în scurtul interval de timp avut
la dispoziţie. 29
Realizat din blocuri de granit luate de pe muntele Macradeue0,
după planul întocmit la 22 mai 1904 de către inginerul şef D.Militeanu
şi executat grafic de către conductorul G.Stănescu, monumentul are o
înălţime de 7,50 m; statuia din beton, are o înălţime de 1 m şi latura de
3,20 m. Baza monumentului este sub formă de trunchi de piramidă, cu
lăţimea maximă de 3 m şi minimă de 1 ,40 cm, înălţimea fiind de 3 m. Pe
trunchiul de piramidă se înalţă obeliscul timbrat de o cruce. Baza sa
pătrată este inscripţionată pe toate cele patru laturi.3 1 Latura bazei este
de 1 m, iar înălţimea de 90 cm. Obeliscul are o înălţime de 2,60 m,
lăţimea maximă de 85 cm, iar cea minimă de 1 5 cm. 32
Pe fiecare din cele patru laturi ale bazei obeliscului a fost săpată
câte o inscripţie. Astfel, pe prima dintre ele se poate citi: ,J__u i Ştefan cel

Mare, voevodul Moldovei, după 400 de ani de la moartea sa. Prinos de
26 /bidem
27 Ibidem
28/bidem
29 Valeriu D. Cotea, Vidra. Poarta Vrancei, Editura Academiei Române,

Bucureşti, 2003, p.7 l
30 Simion Hârnea, op. cit., p. l 53
3 1 Lelia Pavel,
32

Fişa monumentului de la Bârseşti, manuscris

A.N.Vn., fond Serviciul Tehnic al Judeţului Putna, dosar nr. I 0/ 1 904, f. l
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admiraţie şi recunoştinţă din partea vrâncenilor. În 2 iulie 1904. "
Dacă prima inscripţie este consacrată etemizării simţămintelor
nutrite de vrânceni faţă de marele domn al Moldovei, cea de a doua se
doreşte a fi o chintesenţă a ceea ce a însemnat voievodul pentru ţară:

,,Domnit-a Ştefan Vodă 47 ani, 2 luni şi 3 săptămâni şi a zidit 44
monastiri şi biserici şi era înseşi ţiitor peste toată ţara. . . După multe
războaie cu noroc ce a făcut, cu mare jale a răposat, marţi 2 iulie
1504 " .
Cel de-al treilea text săpat în piatră, deosebit de emoţionant, se
constituie într-un adevărat imn de slavă închinat marelui Ştefan de
poetul Mihai Eminescu: ,.Ştefane, Măria Ta,/ Tu la Putna nu mai sta,/
Te înalţă din mormânt/ să te-aud din corn sunândl Şi Moldova
adunând./ De-i sună de două ori/ Îţi vin codrii în ajutor/ De-i suna a
treia oară/ Toţi duşmanii or să piară/ Din hotară în hotară ".
În fine, cea de a patra inscripţie reproduce momentul-cheie al
legendei Babei Vrâncioaia, în versiunea lui Carmen Sylva (pseudonimul
literar al reginei Elisabeta): " Vezi, zise Vrâncioaia lui Ştefan cel Mare:

toată Vrancea s-a sculat pentru tine, iată-i vin toţi de după înălţimi. Şi
cei şepte flăcăi, care merg înaintea celorlalţi, sunt şepte flăcăi ai mei,
pe care ţi-i dăruiesc. . .
"

Monumentul - care glorifică nu doar un adevărat erou naţional, ci
pe unul din marii bărbaţi ai Europei secolului al XV -lea este îngrijit aşa
cum se cuvine, împrejmuit cu grilaj de fier şi înconjurat de flori şi de
plantaţii de arbori . În imediata apropiere, reconstituirea casei legendare
Tudora Vrâncioaia prilejuieşte privitorului din totdeauna şi din întreg
spaţiul românesc o tulburătoare întâlnire cu Istoria, în spiritul celui mai
curat patriotism . . . Şi pentru ca mesajul pe care monumentul îl va
transmite viitorimii să fie şi mai încărcat de semne şi înţelesuri,
considerăm mai mult decât binevenită propunerea făcută cu ani în urmă
de Climent Danţiş, originar din Negrileşti, referitoare la iluminarea

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

75

Ionuţ Iliescu
acestei zidiri pe timp de noapte. 33
Referitor la inaugurarea monumentului, sursele documentare
cercetate diferă din punctul de vedere al datei; astfel, în timp ce
I.Răileanu34, Simion Hârnea35 şi avocatul obştilor Bârseşti şi Negrileşti,
Nicu Mircea36, plasează evenimentul la 2 iulie, documentaţia Prefecturii
Judeţului Putna şi a Serviciului Tehnic al Judeţului Putna37 fac trimitere
directă la data de 4 iulie. În baza acestor informaţii se poate emite
ipoteza că manifestările grandioase de la Bârseşti au avut loc între 2 şi 4
iulie 1 904, începând cu slujbele de pomenire ale marelui domn şi
terminându-se cu dezvelirea monumentului închinat acestuia. Un
argument în acest sens îl constituie şi cererea prefectului Nicolae
Săveanu din 22 iunie 1 904, înaintată primarilor din comunele rurale ale
judeţului

Putna, în legătură cu trimiterea listelor ,,de numele
persoanelor. . . , ce se vor hotărî a participa la acea serbare, ca să luăm
măsurile ce vor necesita în privinţa mdncărei şi găsduirei''38 ; data
serbării este menţionată clar: 4 iulie 1 904.
La marea sărbătoare de la Bârseşti, vrâncenii - autorităţi
comunale, preoţi, învăţători, copii, tineri şi bătrâni - îmbrăcaţi în
veşmânt de sărbătoare şi având cu ei merinde din belşug - s-au strâns în

jurul monumentului. În zorii zilei de 2 iulie 1 904, spune I.Răileanu,
această mulţime de oameni

. . . a acoperit tot dealul Dumbravei, aşa că
de departe se păreau ca nişte şiruri nesfârşite de mărgele, ce erau trase
,.

3� Climent Danţiş, Plaiuri şi locuitori din Vrancea, Editura Semne, Bucureşti,
1 999, p.99
34

l .Răileanu, op.cit., p.27

35 Simion Hîmea, op. cit., p. l 52
36

Fotografie originală, surprinzând dezvelirea monumentului de la B ârseşti,

donată Muzeului Vrancei de către posesorul menţionat în text, care a datat-o 2
iulie 1 904
37

A.N.Vn., fond Serviciul Tehnic al Judeţului Putna, dosar nr. l 7/ l 904, f.22

38 Ibidem, dosar nr. I O/ l 904, f. l
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de aţă spre monument"39• Lor li s-au adăugat, pe lângă mulţi locuitori ai
satelor şi oraşelor din zonele de deal şi câmpie ale judeţului Putna,
autorităţile acestuia, primarii oraşelor putnene şi unităţile militare din
Focşani. Elevii de Ia şcolile primare din Vrancea au participat la
eveniment

alături

de

învăţătorii

lor,

menţionaţi

de

I.Răileanu:

L.Trandafir, N.lonaşcu, N.Donosă, Gheorghe Simeon, A.lftimescu,
Iordan Gheorghiu, V.leremia, C.Petrache, Ap.Bărbulescu, Elv.Şuşu, Şt.
şi R.Rusu, R.Macovei, Gh.Vâlcu, N.I.Dumbravă, Gh.Covăsneanu,
A.Furdui, M.Ghindar, I.V.Lazăr, I.Stroescu, Anghel şi T.Teodorescu şi
fireşte, naratorul mai sus menţionat. Alături de ei au fost şi cei care în
timpul Primului Război Mondial au devenit eroii-martiri din celebrul

,,grup Chilian" : Şt.Săcăluş, D.Pantazică şi Toma Cotea.40

Referindu-se la numeroasa asistenţă aflată în acea zi pe dealul
Dumbrava, bătrânul Iordache Apostu, din Secătura-Părosu, spunea: ,,A

fost sărbătoare mare. A venit toată Vrancea acolo: nu mai încăpea
câmpul Dumbrăvii de lume! "41 Preluându-se mărturiile urmaşilor unor
participanţi la eveniment, se estimează astăzi că în acea zi au fost la
Bârseşti peste 6000 de oameni care au cinstit memoria marelui voievod

moldav.42

Aşa cum era firesc, manifestările au debutat cu oficierea slujbei
de pomenire - a parastasului de 400 de ani de la moartelt lui Ştefan
Vodă,

slujind un

CI. Bontea.43

mare

sobor de

preoţi,

condus

de protoereul

În şedinţa din 14 mai 1 904, Sfântul Sinod a probat rugăciunile

"Cari sunt a se citi la pomenirea lui Ştefan cel Mare şi a oştenilor lui la
2 şi 4 iulie 1904", rugăciuni care s-au rostit cu evlavie şi la Bârseşti. Iată
39 A.N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. l 7/ 1 904, f.22
40 I.Răileanu, op.cit., p.27 - 28

4 1 I.Diaconu, Ţinutul Vrancei. Mioriţa, voi.IV, Editura Minerva, Bucureşti,
1 989, p.56 - 57

42 AI.Deşliu, op. cit., p.73
43

I.Răileanu, op.cit., p.27 - 28
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care au fost acestea:
" La Ectenie:
Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor răposaţilor robilor lui
Dumnezeu, Ştefan Voevod şi cei împreună luptători pentru biruinţa
sfintei cruci şi pentru mărirea neamului nostru, şi ca să li se ierte lor
toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie.
La rugăciunea Dumnezeul duhurilor. . .
Însuţi Doamne sufletele răposaţilor noştri Străbunul Ştefan Vodă
şi oştenii lui cari au luptat şi s-au jertfit pentru apărarea legii şi a
neamului românesc, le odihneşte în loc luminat, în loc cu verdeaţă...
Că tu eşti învierea, viaţa şi odihna răposaţilor robilor tăi,
străbunilor noştri Ştefan Voevod şi războinicii săi, cari piepturile le-au
făcut hotar şi zid de apărare pentru biserica ta, Christoase Dumnezeul
nostru. . .
Rugăciunea de dezlegare ( a doua):
Stăpâne mult milostive Doamne Isuse Christoase. . . robilor tăi
străbunilor noştri Ştefan Voevod şi celor ce împreună cu dânsul au
luptat pentru susţinerea evangheliei tale şi pentru apărarea neamului
românesc, iartă-le orice au greşit, întru această viaţă, cu cuvântul, cu
fapta sau cu gândul, dezlegându-le şi legătura care este pusă asupra
lor. . . sufletele lor adică să se aşeze cu sfinţii. . . "44
La următoarea rugăciune, preoţii şi credincioşii au îngenuncheat,
citirea făcându-se de către sobor

. . . cu voce înaltă sărbătorească:
Doamne Dumnezeul puterilor, cela ce cu negrăită înţelepciune
ocârmuieşti lumea şi în dreapta ta ţii soarta popoarelor; cela ce înalţi şi
smereşti popoarele, le risipeşti şi iarăşi le înoeşti, după sfatul tău cel
nepătruns de mintea noastră, auzi-ne pe noi nevrednicii, cari cu
genunchii plecaţi, cu inima înfrântă şi smerită cădem înaintea Măririi
tale şi îndrăsnim a-ţi aduce ca o tămâie binemirositoare jertfa inimilor
noastre drept mulţumită pentru marile tale faceri de bine, ce ai revărsat
asupra neamului românesc care pe tine te proslăveşte şi l-ai învrednicit
44

"

Arhiva Muzeului Vrancei (în continuare se va cita: A.M.Vn.), inv.nr.32.380b
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veacuri întregi să fie apărarea creştinătăţii, i-ai trimis viteji fără
pereche, care să ducă sfânta ta cruce la isbândă, şi acum, prea bunule
Împărate, noi urmaşi ai aleşilor tăi, străbunilor noştri viteji, cu lacrimi
te rugăm: iartă-i pe ei de toate greşelile şi-i odihneşte în împărăţia ta;
iar spre noi caută cu milă şi cu nespusa ta părintească dragoste şi ne fă
vrednici de străbunii noştri; insuflă în inimile noastre ale tuturor
dragostea de lege, de neam şi de ţară; învredniceşte-ne şi pre noi cum
ai învrednicit pe străbunii noştri ca, de se va simţi trebuinţă, să fim
aleşii tăi întru apărarea bisericii tale celei sfinte şi a patriei noastre,
sădeşte şi întăreşte în inimile noastre râvna sfântă de a ne jertfi şi noi
pentru moşie, neam şi lege45; noi cu dinadinsul te rugăm, Doamne al
puterilor: insuflă în inima tineretului nostru focul cel sfânt al dragostei
de neam şi de lege împreună cu duhul ascultării de poveţele
ocârmuitorilor, pe care tu i-ai pus spre binele neamului nostru;
întăreşte inima şi braţul oştenilor noştri, dându-le duhul vitejiei, pe care
străbunilor noştri cu prisosinţă le-ai dat; luminează mintea celor pe
care i-ai rânduit povăţuitori ai oştirilor şi-i înarmează cu vitejia, cu
care ai înarmat pe alesul tău luptător Ştefan Voevod, a cărui pildă fă să
rămână vecinic povăţuitoare între noi, cari suntem râvnitori a înălţa
sfânta ta cruce şi evanghelie şi a lupta pentru strălucirea ei. Părinte al
luminilor, încălzeşte inimile şi luminează mintea căpeteniilor noastre
bisericeşti ca să povăţuiască biserica ta română după buna-voinţa ta;
Unsului tău, pe care L-ai trimis nouă, Regelui nostru iubit, păstrează-i
darurile cu cari l-ai împodobit şi-/ lungeşte viaţa între noi spre binele şi
fericirea neamului şi spre preamărirea numelui tău, amin "46•
Conform aceleaşi hotărâri a Sfântului Sinod, preoţii au dat citire

,,Pomelnicului lui Ştefan cel Mare, al neamului şi Boierilor lui: Ştefan
Voevod, Bogdan Voevod (părinte); Oltea (mamă); Ioachim, Ioan,
Christea (fraţi); Sarea, Maria (surori); Măruşca, Evdochia de la Kiev,
Maria de la Mangop, Maria fiica lui Radu- Vodă, Maria Rareş (soţii);
45

Ibidem

46

Ibidem
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Alexandru, /liaş, Petru, Bogdan, Bogdan- Vlad, Petru Rareş (fiii); Elena,
Cneajna, maria Cneajna (fiice); Boieri: (indescifrabil) Stolnicul,
Maxim, pârcălabul de Chilia, Mic-Crai vornicul, Micotă, pârcălabul de
Neamţ, Micotici Grozea, pârcălabul de Orhei, Mihău, spătarul, Movilă
Cozma paharnicul, Modruz lliaş, Muşat pârcălabul de Hotin, Negrilă
paharnicul, Negrilă pârcălabul de Hotin, Neagu, pârcălabul de Chilia,
Ghennan, pârcălabul Cetăţii Albe, Goian vornicul, Gotcă Fete,
pârcălabul de Roman, Grumaz Ion, staroste de Cernăuţi, (indescifrabil)
Hodcă vornicul, Tăutul Ion logofătul, Toader paharnicul, Toader,
pârcălabul de Hotin, Toma logofătul, Toma stolnicul, Vâlce, pârcălabul
de Roman, Vascu, Vlaicu, pârcălabul de Hotin, Vlaiculovici Duma,
staroste de Hotin, Vrânceanul spătarul, Zbiare, pârcălabul de Roman,
Oană, pârcălabul Cetăţii Albe, Oanţă, pârcălabul de Roman, Olovenco,
Orăş Costea, Oţel vornicul, Oţel Mihail, Paşca postelnicul47, Hrămon,
pârcălabul Cetăţii Albe, Hrană vornicul, Hrincovici lvaşco, Hudici
/aţco, Huru Ilie, lachimovici Petrică /liaş, pârcălabul de Suceava, Ion
paharnicul, /sac vistierul, Isaia vornicul, luga lgnatie vistierul, fuga
postelnicul, lvancu pitarul, lvancu, pârcălabul de Orhei, lvaşcu,
pârcălabul Chiliei, iuliei Oană, Luca, pârcălabul Cetăţii Albe, Manoil,
pârcălabul de Hotin Mârzea, pârcălabul Cetăţii Albe, Albu spătarul,
Alexa, pârcălabul de Orhei, Andreica paharnicul, Arbure, pârcălabul
de Neamţ, Arbure Luca, ponarul Sucevei, Bâlco, pârcălabul de Cetatea
Albă, Bărso stolnicul, Bode vornicul, Boldur Simion, vornicul, Bou
Dragoş, vornicul, Boureanu Ion, pârcălabul de Neamţ, Brăescu furie
vistiernicul, Braevici Duma vornicul, Brudur Duma, pârcălabul de
Hotin, Bucium Ion, pârcălabul de Chilia, Buhte, pârcălabul de Chilia,
Petru pârcălabul, Petrică comisul, Pisc Radu/ stolnicul, Pitic Lazu
spătarul, Ponici Petru, pârcălabul Sucevei, Purece, pârcălabul de
Hotin, Reateş, pârcălabul de Neamţ, Săcară Ion, pârcălabul de Roman,
Săcaş spătarul, Sandrovici Cozma, Şandru, pârcălabul de Dorohoiu,
Şandru, pârcălabul de Roman, Şarpe Cozma, postelnicul, Sin,
47 Ibidem
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pârcălabul de Hotin, Stonimir vistierul, Ştefan, pârcălabul de Hotin
Ciotorovschi Andreica, pârcălabul de Orhei, Clasău spătarul, Coste,
pârcălabul de Soroca, Cozmiţa, Crosniş vomicul, Creţeanul Hodea,
pârcălabul de Neamţ, Dojbog, pârcălabul de Neamţ, Domoncuşevici
Steşcu, Conovici Coste paharnicul, Dima, pârcălabul de Neamţ, Dinga,
Dobrul logofătul, Dolha Jurjea, Dragoş, Dumşa postelnicul, Calapod
Petre stolnicul, Cânde Toma, Cemat Şteful, Chiracole vistierul,
Ciocârlie, Ciopei, pârcălabul de neamţ, Dvomicovici Stanciul,
pârcălabul Cetăţii Albe, Eremia postelnicul, Fetion, Fruntaş Ion,
stolnicul, Gongur Radu, pârcălabul de Orhei. "48
După sfinţirea monumentului, au defilat în faţa mulţimii militarii
şi şcolarii, în sunetele buciumaşilor şi tulnicenilor.

Şi sunau aşa de
"
simţitor, de te înfiora sunetul lor şi răsunau văile codrilor "49, povesteşte
I.Răileanu. După terminarea ultimului discurs - şi totodată cel mai
emoţionant - cel al prefectului,

. . . a izbucnit un ura!. . . , adevărat se
"
părea că şi munţii şi pădurile şi apele strigau tot ura, de nu se mai
auzeau ecoul şi gura ". 50
Mesei de prânz aveau să-i urmeze un program de recitări şcolare,
o piesă de teatru interpretată de elevi, dansatori şi felurite întreceri, până
Ia lăsarea serii, când participanţii au început să plece spre casele lor, cu
aleasă hrană spirituală în inimi şi în cuget.5 1
Ca şi celelalte manifestări similare din întreaga ţară şi cele de Ia
Bârseşti

- unde s-au pus bazele Societăţii Culturale ,,Baba
Vrâncioaia"52 au fost după cum considera savantul Nicolae Iorga . . . o
afinnare, un moment de cutremurare a conştiinţei naţionale ". 53 '
-

"

Covârşitoarea personalitate a domnului moldovean a constituit un
48

Ibidem

49

I .Răileanu, op.cit., p.28 - 29

50

Ibidem

51

Ibidem

52

Ibidem, p.3 1

53

apud Cezar Cherciu, op. cit., p.209 - 2 1 0
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nesecat izvor de inspiraţie pentru maeştrii penelului. În strânsă legătură
cu cele prezentate mai sus Muzeul Vrancei deţine mai multe tablouri
realizate fie în ulei pe pânză, fie în acuarelă, achiziţionate de Ia Fondul
Plastic sau oferite cu titlu de donaţie de către autori, precum:

,,Monumentul lui Ştefan cel Mare de la Bârseşti" (Hruşcă), ,,Ştefan cel
Mare şi Baba Vrâncioaia " , ,,Ştefan cel Mare la Crăciuna " şi ,,Legenda
Vrâncioaiei " (Doina Popa).
De asemenea, aceeaşi instituţie deţine, în depozitele sale, mai
multe medalii dedicate personalităţii lui Ştefan cel Mare - parte
integrantă a colecţiei donate de doctorul focşănean Dumitru Huţanu.
Dintre acestea, una singură face referire directă Ia subiectul prezentat în
aceste rânduri; mai precis, este vorba despre o medalie din bronz. cu
diametru! de 4,8 cm, bătută cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la
moartea marelui voievod. Pe verso apare chipul acestuia, cu privirea
îndreptată

spre

dreapta;

linia

circulară care mărgineşte

aversul

încadrează inscripţia ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt 1457 - 1504" . Reversul,
încadrat de două linii circulare, are inscripţionate două texte; primul,
aflat în partea superioară - ,,Marelui strămoş Ştefan- Vodă" - are sub el

amplasată stema Moldovei; cel de-al doilea, aflat în partea de jos, sub
stemă, are următorul cuprins: ,J..a împlinirea a 400 de ani de la

săvârşirea din viaţă ca semn al recunoştinţei neamului său. 1504 1904. "
. . . Chiar dacă astăzi am nega o faimoasă legendă vrânceană, cu
toate

implicaţiile

sale

socio - economice

şi

strategico-militare,

monumentul de Ia Bârseşti - trebuie să recunoaştem - îşi justifică
prezenţa şi importanţa sa pe aceste meleaguri, căci el este dovada clară
că şi în acest colţ de ţară, comunitatea a conştientizat un lucru extrem de
important: Moldova, în timpul marelui Ştefan, nu doar a supravieţuit, ci
s-a dezvoltat, a evoluat de o manieră categorică, devenirea fiind sensul
suprem al existenţei unui popor.
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VASILE PÂ RVAN ŞI MARIN SIMIONESCU
Â
R MNICEANU. O MARE PRIETENIE REFLECTATĂ
ÎN CORESPONDENTĂ.
Dumitru Huţanu

Personalitatea culturală şi ştiinţifică a lui Marin Simionescu

Râmniceanu 1 încă rămâne în conul de umbră al cercetării istorice locale
şi, în parte, naţionale.
Se cunosc şi s-au spus doar chestiuni generale, legate de
preocupările sale ştiinţifice, culturale, literare, estetice, de istoria artei
ori politice. 2 Puţine sunt, însă, ştirile şi informaţiile referitoare Ia omul,
cu etapele devenirii sale, cu frământările sale, cu eforturile, cu
certitudinile şi incertitudinile vieţii ca atare, îndeosebi pe planul ideatic,
spiritual.
Din această perspectivă, în absenţa unui jurnal intim, izvorul cel
mai la îndemână pentru cercetător rămâne corespondenţa particulară.

1

Marin Simionescu-Râmniceanu, (n.9.03. 1 883 Focşani - m. l 95 l B ucureşti).

Critic de artă, eseist şi scriitor. Studii gimnaziale şi liceale la Focşani,
universitare la Bucureşti şi Berlin. A scris: teatru ( "Andrei Branişte", 1 9 1 3),
"
eseuri ( "Libertate , vol. l -2, 1 93 1 - 1 936), Studii de estetică a artei

("Necesitatea frumosului", f.a.; "Istoria artelor", 1 924). A mai publicat
lucrări de politologie, sociologie, urbanism, economie. Membru corespondent
al Academiei Române (5 iunie 1 9 1 9).

2 Valeriu Anghel, Al. Deşliu, Vocaţie şi destin. 600 fişe-portret pentru un
tablou spiritual-istoric al judeţului Vrancea, Editura Terra, Focşani , 2000 ,
p.264 - 265
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Utilizarea acesteia nu mai trebuie demonstrată, ea s-a impus definitiv în
practica cercetării ştiinţifice de pretutindeni.
Când corespondenţa aparţine unor oameni cu o dimensiune
morală, intelectuală şi spirituală aproape unică în cultura română, cum
este cazul marilor cărturari Vasile Pârvan3 şi Marin Simionescu
Râmniceanu, orice îndoială asupra veridicităţii sevei informaţionale
culese

nu-şi

pătrunderii

mai
în

găseşte

laboratorul

locul.

Cercetătorul capătă certitudinea

cugetătorului,

oferi ndu-i

posibilitatea

descifrării conturului în devenire al personalităţii sale.
Aceste

motivaţia parcurgerii şi
descifrării corespondenţei lui Vasile Pârvan4, cu accentul doar pe
fascicolele

de

considerente
lumină

au

constituit

reflectate

pe

chipul

focşăneanului

Marin

Simionescu-Râmniceanu, cel care, prin rudenie şi mediu, prin spirit şi
creaţi aparţine familiei de mari cărturari şi creatori români Mincu
Zamfirescu.5
Scrisorile sunt cu atât mai interesante şi importante cu cât,
temporal, ţin de cea mai tulburătoare etapă a existenţei lor - studenţia.
Sunt anii edificării fundamentului intelectual şi spiritual al cărturarilor
care aveau să strălucească pe firmamentul spiritualităţii româneşti .
Corespondenţa lui Vasile Pârvan musteşte de idei, sentimente şi
imagini care fac perceptibilă, în ce-l priveşte, o aură spirituală,
intelectuală şi morală rar întâlnită în cultura românească.

3

Vasile Pârvan (n. l 882 - m. l 927). Istoric, profesor universitar, membru al

Academiei Române, fondator şi director al Şcolii române de la Roma. Mare şi
neobosit cercetător ştiinţific al Istoriei României şi al Istoriei antice. Scrieri:

Idei şi forme istorice ( 1 906); Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului
daco-roman ( 1 9 1 1); Cetatea Trapaeum ( 1 9 1 1 şi 1 925), Histria ( 1 9 1 6);
Începuturile romane la gurile Dunării ( 1 923); Getica, o preistorie a Daciei
( 1926)
4

V. Pârvan, Corespondenţă şi acte, Ediţie îngrijită, cu introducere, note şi

indice de Alexandru Zub, Editura Minerva, Bucureşti, 1 973, p.
5 Cumnat cu Ion Mincu şi văr primar cu Duiliu Zamfirescu
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Cum personalitatea şi rolul lui Vasile Pârvan în spiritualitatea
românească au fost definitiv conturate şi aşezate la locul cuvenit de mari
exegeţi ca Eugen Lovinescu, Tudor Vianu, George Călinescu, Al.Zub,
de exponenţii cei mai de seamă ai istoriografiei Nicolae Iorga, Gheorghe
Brătianu, C.C.Giurescu şi încă mulţi alţii, un comentariu privindu-1,
sugerat de scrisorile sale, nu-şi avea rostul şi nici n-am fi îndrăznit să-I
facem. Ne-am oprit doar asupra fragmentelor, frazelor ori aluziilor
atingătoare la Marin Simionescu-Rârnniceanu, la marea şi luminoasa lor
prietenie.
Mai puţine şi sporadice ştiri privind viaţa particulară, studiile,
preocupările şi scrisul lui Marin Simionescu-Râmniceanu se regăsesc în
scrisorile adresate de Vasile Pârvan altor prieteni sau cărturari români.

Din scrisoarea adresată lui Traian Bratu,6 la 19 iulie 1 907,

aflăm că Marin Simionescu-Râmniceanu se afla la Manhein şi
urma să se întoarcă la Berlin şi că cei trei prieteni erau membri ai
7

Societăţii Academice a Studenţilor români din Berlin.

În octombrie 1 905, Marin Simionescu-Rârnniceanu şi Vasile
Pârvan lucrau

"

teribil /a teze . . . câte 25 de ceasuri pe zi''8 • Formularea

sugerează imensul efort pe care viitorii mari cărturari români îl făceau
pentru documentarea şi elaborarea tezelor lor de doctorat. ,,Dar nu
acesta este lucrul cel mai greu", ţinea să sublinieze Vasile Pârvan,
pentru setoşii de cunoaştere şi învăţătură tineri studenţi români.
La 20 octombrie 1 907, concomitent cu pregătirea tezei de
doctorat,

Marin

Simionescu-Rârnniceanu

scria

şi

pentru

revista

,,Luceafărul" de la Sibiu, condusă de Octavian Tăslăoanu. Pregătea un
răspuns la observaţiile acestuia pe marginea unui articol introductiv

legat de "viitoarele studii de istorie de artă" care urmau a fi publicate în
paginile acesteia.
Cum prietenul său stăpânea şi utiliza până la perfecţie limba
6
7
8

Traian Bratu (n. l 875) profesor de germană la Universitatea "AI.I.Cuza" Iaşi
V. Pârvan, op. cit. ,p.46 - 48

Ibidem, p.53
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română, cum diferenta de bagaj cultural dintre Marin Simionescu
Râmniceanu şi Octavian Tăslăoanu era uşor sesizabilă, observaţiile
acestuia i-au stâmit lui Vasile Pârvan o disimulată revoltă interioară şi,
ca atare, notează cu o fină ironie: ,,Nu ştiu dacă există, pe tot pământul

românesc (în afară de Scurtul) altcineva mai fanfaron decât Tăslăoanu
în materie de direcţie a unei reviste. Bietul Marin, trebuie acum să
aleagă între a pleca de la Luceafărul (ceea ce ar fi o izbândă pentru
Ibrăileanu şi ai lui) şi între a se lăsa dădăcit de genialul. . . cap
universal al directorului revistei. " 9
La sfârşitul scrisorii din 3 decembrie 1 907, în care Vasile Pârvan
vorbeşte din nou despre lucrul intens la teze (,,Nu putem, bre, ne-am
tâmpit prin specializare") sunt adăugate şi câteva rânduri ale lui Marin
Simionescu-Râmniceanu către Traian Bratu. Îi trimite acestuia o pecete

(cu iniţialele lui - n.n.) ,,spre a o pune pe cărţile mele" (cele pe care le
va scrie - n.n.), aluzie uşor ironică la observaţiile lui Tăslăoanu,
încheiată cu: ,,Nu cred că aici pluralul e tot din cusur de gramatică.

"10

Un an mai târziu, în octombrie 1 908, ,,Marin e în plină . . .

alergare pentru căsătorie, pentrucă-i o adevărată harababură.
Căsătoria o face nu ministrul nostru [de la Berlin - n.n.] ci se face la
oficiul stării civile nemţesc. Formalităţile sunt destul de plicticoase
pentru cine nu-i cunoscut cu cineva de acolo" . 1 1 Preparativele aveau să
se sfârşească după 1 noiembrie.
Cu o stare materială mai bună, Marin Simionescu-Râmniceanu
avea să-şi sprijine deseori prietenul, numai că, acum în preajma
Crăciunului şi a nunţii, nu mai avea cum să-I ajute la tipărirea tezei de
doctorat care costa 600 de mărci: ,,Marin nu poate să nu dea (adică nu
pot să-i cer), deoarece el însuşi, din pricina arendaşului, n-are până la
SfGheorghe nici o leţcaie şi a trebuit chiar acum să facă un împrumut

9 Ibidem, p.54 şi unn.
10 Ibidem, p.55 şi unn.
11 Ibidem, p.63 - 64
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şi să plece [în voiaj de nuntă - n.n.]" 1 2•
În aprilie 1 909, Marin scrie mult, dar deocamdată nu publică
"
nimic deoarece ceea ce scrie e literatură, nu critică ori istorie de
artă " . 13
Acum,

situaţia de acasă îl

obligă pe Marin Simionescu

Râmniceanu să părăsească Parisul, să vină la Focşani, ,,aşezându-se la

moşie, unde-şi face casă, spre a îngriji singur de pământ. Căci
arendaşul a dat faliment, iar altul nu-i chip de găsit. " 14
În noiembrie 1 909, Marin Simionescu-Râmniceanu se afla la
Berlin unde urma să rămână o lună de zile. "Pe urmă se duce în Italia şi
tocmai la mai se va întoarce iară încoace ". Adresa lui era: Imperial
Pal ace. Hotel S.Margherita Ligure. Italia (Riviera). 1 5
Cele

mai

valoroase

informaţii

despre

Marin

Simionescu

Râmniceanu dar, mai ales, privind comuniunea de sentimente, idealuri,
idei dintre cei doi oameni de cultură, se regăsesc în corespondenţa dintre
ei. Prietenia lor, lipsită de orice umbră, aşezată pe integritatea morală,
pe adânca preţuire, pe respectul total nu numai interuman, ci şi,
îndeosebi, pe planul superior al spiritului şi ideii, se regăseşte în toată
splendoarea şi unicitatea ei în aceste scrisori. Şi aceasta chiar de la
prima misivă.
Din Berlin, la 3 1 decembrie 1 906, Vasile Pârvan îi scria lui Marin
Simionescu-Râmniceanu, aflat la Paris: ,,Amândoi avem acelaşi ideal.

Către această desăvârşire a sufletului meu cerc să mă apropii eu acum,
îţi doresc şi ţie să ajungi cât mai repede acolo. Aşa spui şi tu, aşa spun
şi eu ". 16
La jumătatea lunii februarie 1 907, din Berlin, Vasile Pârvan se
preocupa de expedierea cărţilor şi lucrurilor lui Marin Simionescu12

Ibidem, p.65 - 66

13

Ibidem, p.75

14

Ibidem, p.77

15

16

Ibidem, p.87,91
Ibidem, Addenda - 8, p.345
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Râmniceanu, la Paris. Îşi înştiinţa prietenul că transportul durează cam
1 2 zile şi costă 1 50 de mărci şi că făcea eforturi să le trimită pentru că îi
era milă ,,de bietele cărţi să stea un an de zile în hambarele dlui
Warmath, în frig iarna, la umezeală primăvara şi la căldură vara. " 1 7
1-a trimis cu mică viteză lucrurile cerute la Paris deoarece, pentru

a le scuti de vamă, a trebuit să le catalogheze drept "obiecte de mutat",
să se ducă personal la vamă, să deschidă cutiile şi să arate că sunt

"
" obiecte de folosinţă uzate sau obiecte de studiu (cărţi tablouri) .
Restul lucrurilor au rămas la gazdă care ,,s-a oferit să le ţină până la
toamnă ". 18
Cum prietenul său resimţea din plin strâmtorarea materială, Marin
Simionescu-Râmniceanu i-a trimis 300 de mărci. Pentru gestul său, la
1 2 februarie 1 909, Vasile Pârvan îi mulţumea călduros. 1 9
Cu lunga scrisoare din 6 martie 1 909, expediată din Berlin la
Paris de Vasile Pârvan, pătrundem în universul lor spiritual şi cultural.
Rândurile încep cu mărturisirea că

a ascultat pentru a treia oară
"
Elektra" [opera lui Richard Strauss - n.n.] care " e infinită în adâncimea
ei şi în bogăţia sufletului ce trăieşte în ea. "
Trece apoi la un comentariu pe marginea unei scrisori primite de
Ia Sandu Aldea în care acesta emitea păreri despre o schiţă a lui Marin
Simionescu Râmniceanu, ce se aflau în dezacord cu ceea ce credea şi
ştia el despre valoarea scrisului prietenului său.
De aici şi câteva reflecţii şi atitudini pe care ţinea să i le spună şi
lui Marin Simionescu-Râmniceanu: ,,Dacă ţi-aş trimite fără nici un

comentar scrisoarea ce am primit de la Sandu, ar fi să fiu tot aşa de
brutal ca el. "
Se aştepta ca schiţa să nu-i placă lui Sandu Aldea, cel care " nu
vede în artă decât forma" dar " că va fi aşa de puţin delicat încât să-mi
spuie" că la Sămănătorul (căruia, aşa cum e, nu i-ar fi stat rău să mai
17

Ibidem, Addenda - 1 2, p.35 1

18

Ibidem, Addenda - 1 3 , p.353

1 9 Ibidem, Addenda - 15, p.357
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publice şi astfel de lucruri neartistice " ca al tău) nu merge, îmi e
"
aproape o insultă personală. Căci eu nu pot crede că, cu toată lipsa
mea de talent critic, să fiu aşa de puţin perspicace, încât să nu pot face
deosebirea elementară între un lucru publicabil şi unul nepublicabil. "
Totuşi, încercând să înţeleagă raţionamentul lui Sandu Aldea,
găseşte răspunsul:

Judecata lui Sandu mi-o explic dară în chipul
"
acesta: ca toate temperamentele reliefat artistice, cum de altfel eşti şi
tu, el înţelege o creaţie numai în felul cum ar crea el însuşi ceva din
tema dată; precum tu poate ai fi respins felul lui de a trata subiectul
tău, tot aşa lui nu-i place felul tău. Aş îndrăzni chiar să spun, acum, în
legătura aceasta de idei, că înclinarea ta de a găsi cusururi în toate nu
porneşte dintr-o nevoie critică, ci din contrazicerea pe care o ridica
felul tău hotărât de a vedea ceva creându-se. "
Respectându-le concepţiile artistice, dar înclinând şi apreciind
scrisul

prietenului

său,

Vasile

Pârvan

îndeamnă

la

păstrarea

individualităţii fiecăruia: ,fără îndoială, atât Sandu cât şi tu sunteţi

oarecum datori a vă păstra felul vostru de a fi: el formal şi tu spiritual. "
Marin

Simionescu-Rârnniceanu

trebuie

să-şi

urmeze

calea

,,transfigurarea spirituală a artei" altfel ar însemna să abdice ,,de la
orice gustare ideală "20 a artei în general.
-

Câteva zile mai tîrziu, Vasile Părvan îi scrie prietenului său o altă
epistolă din care răzbate, cu acuitate, nevoia celor doi cărturari de a se
regăsi, măcar prin scris, alăturea, o nevoie pregnant spirituală, dacă
distanţa dintre Paris şi Berlin îi desparte fizic:

Ştiu că aştepţi
"
nerăbdător scrisorile mele, precum eu pe ale tale. " Dar nimic nu poate
înlocui confesiunea şi discuţia în doi: Ştii, câte odată mă gândesc că
"
guralivele noastre şedinţe din Berlin sunt totuşi de neînlocuit: cât de des
ai simţit, ca şi mine, că scrisoarea trimisă cuprindea foarte puţin chiar
din gânduri, necum din dispoziţia ta, că poate din ea lipsea tocmai ceea
ce era cel mai important, căci, prins de atâtea idei pe care vrei să le
aştemi repede pe hârtie, pierzi din câmpul momentan al memoriei
20 Ibidem, Addenda - 1 8, p.364 - 365
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gândul central pe care ai fi dorit cel mai mult să-I comunici. "
Subliniază efectul benefic al disputei în actul creaţiei lor: ,,De aceea,
cred că pentru viitoarea noastră muncă şi creaţie va fi absolut necesar
ca, cel puţin un timp oarecare pe an, să stăm în aceeaşi localitate spre a
acumula căldură şi entuziasm pentru un an întreg. "
Şi, sesizând o anume stare de spirit a proaspătului căsătorit stabilit

vremelnic pe malurile Senei, continuă: , ,Simţ de pildă, acum că
,

aş putea

să vă insuflu, la amândoi, pentru multă vreme, căldură şi încredere,
dacă aş fi la voi; am destul loc în mine spre a face să se topească
gândul glacial de la începutul scrisorii tale de azi. "
Pentru amândoi scrisoarea, ca atare, nu poate avea decât efectul

" care ,,precum se întâmplă obişnuit în
"unei bune dispoziţii
comunicările epistolare, cad uşor pradă uitării" . Într-un fel, explică cu
ceea ce-i scrisese Marin Simionescu-Râmniceanu despre ,,sănătos şi
nesănătos în viaţă şi în artă", păreri similare pe care le aprobă
,,necondiţionat", dar regretă că o asemenea temă n-o puteau dezbate în
intimitatea lor spirituală: ,,Păcat numai că nu putem vorbi despre asta,
căci vorbirea desleagă limba spiritului şi multe lucruri care mai înainte
păreau ceţoase se luminează şi devin realitate palpabilă ".
Interesant pentru orizontul cultural al lui Marin Simionescu
Râmniceanu este şi finalul scrisorii, în care Vasile Pârvan îi comunică
ceea ce-i trimite la Paris: tablourile Papei şi cardinalului Rampalla cu

specificaţia "unul «Fericiţi sunt cei săraci cu duhul» ", celălalt
Mâhnirea unui spirit ceresc care rătăceşte printre oameni ", un articol
..

despre expoziţia pictorului

Marees, aprecierile berlineze ., despre
dizertaţia mea ", o broşură a lui Bodnărescu, urmând să primească şi
cărţile lui Bauer şi Shakespeare.2 1

Revenind, în scrisoarea din 16 martie 1 907, asupra pictorului
Marees, Vasile Pârvan ne oferă încă un crâmpei din concepţia istoricului
de artă Marin Simionescu-Râmniceanu:

,Jn ce priveşte Marees,
deosebirea noastră de vederi rezultă din contrastul prăpăstios al
21 Ibidem, Addenda - 1 9, p.368 - 369
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concepţiei noastre despre artă; tu zici întreaga artă este imperfecţiune
(ş.a.) şi eu zic tocmai contrariul. De altfel, în ce priveşte pe Marees, nu
ştiu dacă îţi mai aduci aminte de vizita noastră în Galeria Naţională,
când tu aproape ţi-ai pierdut răbdarea voind să mă faci să văd, într-un
tablou neclar a/ lui Marees, o faţă acolo unde eu nu puteam vedea decât
un coif, tu aveai dreptate, dar pentru că ştiai deja că acolo e faţă nu un
coif,· eu atunci vedeam întâi tabloul şi mă lăsam în voia ochilor care nu
puteau vedea altceva" .22
Nevoia de comunicare spirituală greva atât de mult asupra
existenţei celor doi prieteni încât Vasile Pârvan îşi extinde tematica
discuţiilor asupra conţinutului propriului lor epistolar: "Cusurul pe

care-I găseşti corespondenţei noastre de a fi de multe ori pedantă, din
nenorocire nu e singurul, alte dăţi i-ai găsit tu, şi i-am găsit şi eu o
mulţime altele. În astă seară, însă, voind a-ţi răspunde la scrisoarea din
19 . . . găsesc că cel mai mare cusur al corespondenţei e că e colosal de
incomodă. "
Şi se explică: ,,Eşti, de pildă, trupeşte rău dispus. . . că ţi s-au
strâmbat toate oasele stând în bibliotecă la făcut fişe dintr-un volum de
alea de ridicat cu macaraua. . . Totuşi, spiritual, eşti vioi şi, iarăşi să
zicem, în cazul nostru, întinzându-te pe canapea, ori la pământ, în cea
mai orizontală poziţie cu putinţă, ai fi în stare să întorci lumea pe dos
cu paradoxele şi ideile ce-ţi vin aproape, nepoftite în cap. Pas acum de
scrie, dacă poţi! "
O temă ca "imperfecţiunea în artă", despre care-i scrisese Marin
Simionescu-Râmniceanu, nu putea fi elucidată prin corespondenţă: "Ce
priveşte însă, în general, desăvârşirea sau nedesăvârşirea în artă, ca
atare, tu, Tată ceresc, amână această discuţie pentru când ne vom
întâlni. Prin scris, aceasta ar deveni totuşi plictisitoare" .23
Că prietenia lor atinsese încă din tinereţe pragul identificării o
probează

scrisoarea

din

19

aprilie

1 909,

când

Vasile

Pârvan

2 2 Ibidem, Addenda - 20, p.370 - 37 1
23

Ibidem, Addenda - 2 1 , p.372 - 373
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reacţionează prompt la un moment de precaritate a sănătăţii lui Marin
Sirnionescu-Râmniceanu, transmiţându-i, alături de recomandări, ceva
din optimismul său: ,Jndispoziţia ta fizică îţi aduce gânduri mai negre

decât se cade să aibă un om tânăr şi, slavă Domnului, încă destul de
voinic ca tine. Prin urmare, dacă nu-ţi prieşte aerul Parisului, du-te în
Bretania, la mare, cum aveai încă mai tjemult în gând, iar la toamnă,
respectiv la iarnă, du-te la Fiesale ori cât mă priveşte (aşa aş face
anume eu!) la Sorrento ori la Salerno. Şi, înainte de toate, nu mai boci
ca o muiere! Atâta ipochondrie nu e cuviincioasă pentru cineva care
vrea să-şi facă el viaţa iar nu să şi-o lase făcută de alţii. "
Şi, păşind pe planul creativităţii, îl îndeamnă să mai dea ceva la

,,Luceafărul" pentru că "ochii care nu se văd, se uită. Şi, dacă te şterg
ăia de pe copertă, atunci pierzi orice contact cu publicul şi, cum şi aşa
tu îl dispreţuieşti, atunci în adevăr n-ai mai scrie nimic! "24
Cu o uşoară şi inofensivă ironie, după o săptămână, îi răspunde şi
frământărilor lui conceptual-artistice: ,}n scrisoarea ta din urmă, scrie
Vasile Pârvan, ai aerul unui amant supărat pe iubită că nu-l iubeşte

destul de tare: eşti chiar atât de sigur că arta e o nenorocire pentru
omenire ? Considerând lucrurile mai liniştit şi mai rece decât faci tu în
scrisoarea din urmă (unde, într-un loc, chiar tu singur vorbeşti de
otravă ), eu nu pot vedea în artă decât singura posibilitate de a trăi
frumuseţile vieţii şi ale naturii". 25
Consideraţiile estetice aştemute pe hârtie de Marin Simionescu
Râmniceanu despre opera lui Richard Strauss ,,Elektra", - sunt identice
cu ale lui Vasile Pârvan. Rândurile acestuia confirmă încă odată, dacă
mai era nevoie, unicitatea prieteniei lor până la identificarea spirituală:

,,Entuziasmul cu care îmi scrii de Elektra, mi-a făcut aşa mare bucurie,
ca şi cum aşi fi compus bucata. Judecata ta mai în amănunte se
aseamănă, de asemenea, cu felul cum am simţit eu şi, ocazional, ţi-am
scris. Deci, pe lângă plăcerea emoţiei estetice şi mulţumirea pentru noul
24

Ibidem, Addenda - 26, p.378 - 379

25 Ibidem, Addenda - 27, p.379 - 380
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control al afinităţilor elective ce ne leagă şi ideal-intelectual ". 26•
Identificarea lor spirituală cuprindea, ca o componentă esenţială,
disputa şi acceptarea ideilor şi concepţiilor fiecăruia. Un exemplu,
istoria şi modul cum o priveau şi-i înţelegeau mersul şi sensul.
Scrisoarea din 6 iunie 1 909 este semnificativă în acest sens.
Cum Marin Sirnionescu se aştepta la o altă imagine şi evaluare a
personalităţii lui Mare Aureliu în lucrarea lui Vasile Pârvan, acesta îi
scrie: ,,mi-e teamă că o să fii deziluzionat cetind - după prefaţă - şi

lucrarea însăşi. Ce ai vrea tu să ai a fost deja făcut de Renan. " Şi mai
departe: ,,Eu văd datoria istoriei într-un fel asemănător celei a artei;
istoricul nu trebuie nici să moralizeze, nici să filozofeze [idee utilizată
de Marin Simionescu-Rârnniceanu în scrisorile sale - n.n.], ci să expuie
clar şi în înlănţuire logică faptele. "27
După o săptămână revine asupra chestiunii şi, cunoscându-i
concepţia despre istorie, Vasile Pârvan adaugă: ,,Discuţia asupra istoriei

e greu s-o continuăm în scris. În vorbă am fi nu numai mai comozi, dar
,,28
poate ŞI mm puţm mtrans1genţ1.
o

•

•

•

•

•

În iulie 1 909, Marin Sirnionescu-Râmniceanu se afla la Focşani.
Omului mai puţin practic, rară înclinaţii administrativ-organizatorice
într-ale agriculturii, situaţia moşiei îi crease o anume stare psihică
destăinuită şi prietenului său. Vasile Pârvan, venit şi crescut în lumea
satului, îl îmbărbătează: ,,Aşezarea ta la ţară nu e nici pe departe aşa de
tragică precum neplăcerea începutului te face s-o crezi. Greu îţi va fi
cel mult un an, până ce te-i face cunoscut cu oamenii şi împrejurările şi
până ce ţi-i găsi un om în care să ai nădejde, pe urmă toate merg de la
sine.
Cunoscându-şi prea bine prietenul, Vasile Pârvan vede şi partea
bună a lucrurilor, cu efectele benefice asupra cărturarului Marin
Simionescu-Rârnniceanu:

..

Odihna spirituală de un an nu-ţi poate fi

26 Ibidem, Addenda - 28, p.38 1
27 Ibidem, Addenda - 30, p.384
28 Ibidem, Addenda - 30, p.384
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însă decât cu folos, liniştindu-te, «clasicizându-te». Pe urmă, când vei
reîncepe a lucra, sunt sigur că te vei simţi ca renăscut " .
Acum îi reaminteşte un vis al lor care ne dă posibilitatea să intuim
dimensiunea spirituală şi umană a prieteniei lor, conştientizată, dorită
asemenea uneia intrată deja în istoria culturii europene: "Cu atât

neexplicabilă mi se pare însă «lipsa ta de nădejde», cu cât doară
amândoi pus�sem la cale, ca un scop «sublim», să ne aşezăm la ţară şi
. . . să reînoim pe Ghoethe-Schiller [aluzie la prietenia celebră a celor doi
scriitori germani, consumată în bună parte la Weimar, în mijlocul naturii

- n.n.]. Ai uitat deja acele planuri pe care le făceam cu aşa entuziasm şi

nu puţin romantic? Eu nu le-am uitat şi nu le voi uita!! "29
Desprins de lumea cărţilor, obligat să se ocupe în continuare cu
gospodăria, Marin Simionescu-Râmniceanu continua să se lamenteze.
De data aceasta, pentru a-1 convinge să iasă din această stare psihică,
Vasile Pârvan, adresându-se cărturarului, apelează la experienţa unei
personalităţi istorice: ,,Scrisoarea ta din urmă nu mi-a plăcut. Mare

Aureliu zice: În orice împrejurare ne-ar arunca soarta, trebuie să ne
arătăm bărbaţi şi să ne facem conştiincios datoria! "
Ca prieten îi refuză asemenea epistole: ,,Scrie-mi, dar, numai
când eşti dispus s-o faci: scrisorile din silă nu-mi plac, ele pun într-o
poziţie falsă atât pe cel ce le scrie, cât şi pe cel ce le primeşte; prietenia
noastră, sper, a ajuns în faza liniştită, când scrisorile sunt . . . cu linişte
aşteptate ". 30
După numai două zile, Vasile Pârvan îi trimite o altă misivă. De
data aceasta schimbă tonul şi registrul argumentelor. Apelează la o caldă
ironie, la un ton glumeţ, optimist: ,,Dracu, pe care-I inviţi, în plictiseala

ta nemărginită, să te ia, n-are ce face cu tine; are el ş-aşa destui iubitori
de dispute în împărăţia lui.
Pe de altă parte, în cer o apariţie nepieptănată (înţeleg religios
spiritual) ca a ta ar fi prea şocantă pentru populaţiafericiţilor spăşiţi şi
29 Ibidem, Addenda - 35, p.390
30 Ibidem, Addenda - 36, p.392
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cu ochii totdeauna întorşi spre polul-nord, de acolo şi, cu lacrimi în
ochi, ar ruga cuviincios îngeri de ambele sexe, pe SfPetru să te scoată
afară din lăcaşul liniştii. . . Nu-ţi rămâne, deci, decât să te împaci cu
oamenii şi să-ţi alegi o carieră mai rodnică decât cea a salciilor
plângătoare. "
Mai

mult,

cunoscându-i

îndeaproape

firea,

Vasile

Pârvan

sesizează că nu politeţea (.,care mă revoltase") era cauza tonului
pesimist al scrisorilor prietenului său, .,căldura şi melancolia te făcuse
să-mi scrii aşa de nenatural şi greoi" . În ultimă instanţă, îl acceptă cu
specificaţia: ,,De aici, însă, până la iremediata: s-a sfârşit cu mine, din
scrisoarea ta de azi. mai e cale lungă " . Regretă că nu-i alături de el,
,.pentru a-ţi putea demonstra mai concret cât de insipid eşti cu
disperarea ta din senin Încheie pe acelaşi ton cald şi protector: ,.De
altminteri, înainte de a mă vizita tu la laşi, te voi vizita eu la Focşani,
prepară-ţi cojocul de pe-acum, căci morala ce-i căpăta-o o să fie
vrednică de brutalitatea ta. "31
".

Cu scrisoarea din 27 august 1 909, dispare orice urmă de îndoială
că prietenia lor, prin înălţimea şi consistenţa ei spirituală, rămâne unică
în cultura română. Frumuseţea şi adâncimea înţelesurilor ei obligă la
reproducerea fără nici un comentariu.

"Pentru prieteneasca intenţie din ultima ta scrisoare îţi sunt
recunoscător. Însă, în ceea ce priveşte consideraţia teoretică a
prietemez noastre, se pare că ţi-a scăpat din vedere ceva important,
dacă judeci toate scrisorile noastre (în timp) din acelaşi punct de
vedere.
Amândoi ne aflăm în anii creşterii noastre spirituale cele mai
rapide. De trei ani, tu şi cu mine, am crescut considerabil: din păcate în
direcţii diferite. Ceea ce odinioară putem înţelege din priviri şi din
gesturi, astăzi nici prin explicaţii logice nu mai e posibil.
Pare că astăzi fiecare din noi caută, aproape cu teamă, să-şi
apere independenţa personalităţii sale: contradicţiile se ascut, aproape
31

Ibidem, Addenda - 37, p.393
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până la manifestări ostile (ca exemplu, sunt de menţionat: din partea
mea scrisoarea despre Marees, din partea ta, scrisoarea cu privire la
concepţia mea istorică).
De aceea, cred, nu în .. Cultură ", ci în cultul comun al /dealului cu toate că de ordin general - stă forţa care ne obligă , cu toate acestea
să ţinem unul la altul şi e bine aşa căci, dacă ne-am părăsi reciproc,
atunci poate n-am mai crede deloc în nobleţea semenilor noştri. Astfel
învăţăm, prin stimă reciprocă, să nu disperăm de speţea umană.
Şi aceasta e infinit mai valoros decât divergenţele ce ne
separă. "32
În toamna lui 1909, Marin Simionescu-Râmniceanu îl ruga pe
Vasile Pârvan să-i remită scrisoarea în care-şi expusese concepţia sa
despre istorie şi literatură. Preţuind-o pentru valoarea avută în definirea
personalităţii prietenului său, îi răspunde:

Dragă Marine. Fiindcă ţin să am scrisoarea ta despre istorie în
"
colecţie şi nu vreau s-o expun la pierdere pe drum, îţi copiez aici,
întocmai, partea dorită. "
Urmează un fragment al scrisorii care capătă, pentru noi, o
importanţă deosebită, oferindu-ne parte din concepţia despre artă, în
general, despre literatură,

în

special,

a viitorului exeget Marin

Simionescu-Râmniceanu.
După ce se întreabă "oare orice făcut [în înţeles de lucrare - n.n.]

cu adevărată intensitate - de zid - nu e aşa cum îl facem noi?" îşi
exprimă credinţa că ,,dacă noi ne punem inima într-un lucru, el va avea,
ca atare preţ pe lângă ceva consacrat drept altfel " .
Pentru a-şi verifica aserţiunea apelează la ,,ajutorul universal" literatura. ,,Literatura, romanul sau nuvela de pildă - scrie Marin
Simionescu-Râmniceanu - e consacrată artistic numai obiectiv", dar,
crede, ,,dacă ar veni Eul ăla mare [Eul creator - n.n.] care întoarce
lumea din rostogolea/a ei, romanul sau nuvela ar putea deveni
subiectivă fără să piarză nimic.
·'2

Ibidem, Addenda - 39, p.396
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Obiectiv absolut e numai arta boemilor, aceea care se place pe
sine însăşi . . . arta mare e subiectivă, o realitate sporită cu sufletul
artistului ". Ca argument apelează la Shakespeare: "eroii lui sunt ai lui,
realitatea sa. Nu groparul vorbeşte în Hamlet, aşa cum vorbeşte, ci
Shakespeare, Shakespeare ca gropar. Aşa judec eu. Greşeala ce se face
astăzi în considerarea artei este că ea e judecată după boemi. "
Trece apoi pe planul istoriei, unde se deosebeşte în evaluarea şi
scrierea ei, de prietenul său Vasile Pârvan. Crede că "istoria e privită ca
o colecţie indiferentă de ştiri şi atâta tot. " Este adeptul lui Macaulay
care "a spus o vorbă minunată. . . să scrii numai despre ceea ce trebuie

să lauzi din toată inima ". Înţelegem, prin această referire, că Marin

Simionescu Râmniceanu era adeptul analizei şi interpretării istoriei
pentru că "trebuie să-ţi predici ideile. "

,.Istoria se va înoi şi ea odată", scrie el, îndemnându-şi prietenul:
"Orientează-te după tine, nu după ce trebuie să fie şi atunci vei deveni
înoitor. Eternitatea se perpetuează în inovatori (creatori - n.n.),
lucrătorul (participantul la istorie - n.n. ) o întrerupe doar prin
tradiţie ". Şi încheie cu o frază, aparent banală, dar cu un adânc înţeles
filozofic: Astăzi am chef să arunc, cu gesturi mari, obiecte/ele de pe
"
masă [a se înţelege evenimentul istoric - n.n.], rămânând ideea
A
1e" . 3 3
purtata-ntranse
·

Că pentru Vasile Pârvan singura prietenie, cu adevătat adâncă,

frumoasă, sinceră şi de reazem sufletesc, era cu Marin Simionescu
Râmniceanu şi soţia sa, o probează ultima scrisoare la care ne referim:

,,Da, dragă Marine, voi sunteţi singurii la care Pârvan, rămas iarăş, ca
de demult, fără tovarăş de viaţă [îi decedase soţia, Silvia - n.n.] voi găsi
întotdeauna şi înţelegere şi iubire, şi, când o fi să fie prea obosit, pe
cine să-i închidă ochii. "34
Şi numai după un deceniu, ros de boală, presimţindu-şi trecerea în
nefiinţă, nimănui altcuiva decât prietenului său avea să-i încredinţeze
33 Ibidem, Addenda - 42, p.398 - 399
34

Ibidem, Addenda

-

48, p.403
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îndeplinirea dispoziţiilor sale testamentare:

,.3. Toate actele, hârtiile, manuscriptele, fişele, notiţele, scrisorile
particulare etc vor fi luate în primire de prietenul meu Marin
Simionescu Râmniceanu care va arde tot, cu cea mai mare grijă.
De asemenea, va arde amintirile de la soţia mea, găsite în biroul
meu de la muzeu, saltarele din dreapta.
5. Ceasul tneu rămâne amintire lui Marin Simionescu Râmniceanu
împreună cu fotoliul şi măsuţa ce mi-au fost dăruite de şcolarii mei.
6.Rog, atât pe Marin Simionescu Râmniceanu cât şi pe oricare
dintre prietenii sau cunoscuţii care s-ar afla întâmplător în posesia
vreunor manuscripte, scrisori etc. de la mine, să nu le publice după
moartea mea, ci să le ardă.
Pentru tot ce aş fi uitat să hotărăsc aici, rog pe Marin Simionescu
Râmniceanu să decidă cum va crede el mai bine de cuviinţă. "35
Firesc, nici Marin Simionescu-Râmniceanu, nici ceilalţi oameni

de cultură sau prieteni care au deţinut scrisori şi manuscrise ale
savantului nu le-au putut arde.
Graţie gestului lor, imaginea omului şi cărturarului Vasile
Pârvan s-a păstrat în întreaga-i strălucire, cu o luminozitate care a
străbătut şi va străbate timpul şi spaţiul.
În ce ne priveşte, ne-a oferit posibilitatea să regăsim în
corespondenţa sa frânturi din viaţa şi gândirea cărturarului focşănean
Marin Simionescu-Râmniceanu.
Nu-i mult dar sperăm să folosească în viitor celui care, cu trudă,
onestitate şi competenţă, se va opri asupra operei sale care încă-şi mai
aşteaptă exegetul.

35 Ibidem, p.327 - 328
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Prin

bunăvoinţa

profesorului

Gheorghe

Macarie,

de

la

Universitatea ,,Al.l. Cuza" din Iaşi, am primit, în copie, un manuscris al

învăţătorului Gheorghe 1. Vâlcu, din Mărăşeşti, intitulat ,,Moş Ion

Roată", descoperit în arhiva folcloristului Th.Parnfile din Bârlad,
editorul periodicului interbelic ,,Făt-Frumos" .

În 1 909, anul sărbătoririi semicentenarului Unirii Principatelor
Române, Gheorghe Vâlcu era directorul Şcolii Primare din comuna
Câmpuri. Ca atare, dacă prima parte a însemnărilor sale cuprinde date şi
judecăţi despre Ion Roată, cunoscute sau inspirate din cele două
povestiri ale lui Ion Creangă, partea a doua oferă informaţii inedite atât
despre Ion Roată - omul, cât şi despre evenimentele petrecute la
Câmpuri, în 1 909.
Cum însemnările, după scurgerea aproape a unui secol, capătă
statutul de document istoric, pentru a nu cădea pradă rătăcirii şi uitării, îl
redăm în întregime, rară nici o intervenţie în text.
*

*

*

MOŞ ION ROATĂ

Moş Ion Roată s-a născut în comuna Câmpurile, cătuna Gura
Văii (pe pârâul Crimineţului, un afluent al Şuşiţei), jud.Putna. Anul
naşterii nu e sigur. Se ştie însă că a murit în anul 1882, în etate de 80 de
ani, după mărturisirea bătrânilor. N-a învăţat la nici o şcoală. Din
tinereţă s-a bucurat
de multă/ stimă
între consătenii săi, fiind foarte
http://cimec.ro
http://muzeulvrancei.ro
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cinstit şi inteligent. Era gata de ajutor pentru oricine. Nedreptăţile, ce
se făceau consătenilor lui de autorităţi sau proprietar, nu le putea
suferi. Totdeauna era alături de cel asuprit, luptând pentru dreptatea lui
sau suferind împreună.
Era ironic (muşcător şi colţos, zic câmpurenii). Se simţea că face
parte din clasa celor asupriţi şi era gata a face sacrificii pentru cauza
ei. Avea însă respectul faţă de autorităţi.
Avea cunoştinţa idealului nostru naţional şi purta în suflet
nădejdea de înfăptuirea lui, cum şi nădejdea de ridicare a păturii
ţărăneşti la o soartă mai bună.
Locuitorii comunei Câmpurile, mai ales gurăvăienii, ştiau că el a
fost preţuit pentru inteligenţa-i naturală şi bunătatea inimii lui de
domnitorul Cuza Vodă şi M.Kogălniceanu. Ştiu, de asemenea, că el a
avut un rol mai însemnat ca al tuturor celorlalţi deputaţi ţărani din
Divanurile ad-hoc din 1857, la laşi.
Cele spuse despre el de marele povestitor Creangă sunt
adevărate. A fost colţos (expresia câmpurenilor) în Divanurile ad-hoc,
susţinând cu tărie drepturile păturii ţărăneşti, foarte îndrăsneţ şi foarte
cinstit. A fost persecutat de proprietarul Iordache Dăscălescu de la
Câmpuri, contra căruia s-a plâns domnitorului Cuza, când era în
trecere prin Adjud.
Cum însă autorităţile se opuneau ca el să se apropie de domnitor,
el şi-a pus jalba într-o nuia crăpată la vâif (proţap) şi, datorită
îndrăsnelii lui, a fost observat de domnitor, chemat la el, recunoscut ca
tovarăş de luptă din divanurile ad-hoc şi i s-a dat dreptate întocmai,
cum scrie Creangă: ajutor bănesc, sărutare pe obraz şi blânda povaţă:
Pe boer lasă-1 în plata Domnului " .
"
Deosebirea între ce spun câmpurenii bătrâni şi ce spune Creangă
e numai atât: Proprietarul care l-a persecutat e Iordache Dăscălescu şi
nu Alecu Balş. Probabil că Creangă în povestirea lui, în care
amănuntele sunt inventate, s-a servit de numele lui Alecu Balş, pentru
că acest antiunionist vorbea în numele a 80.000 fălci pământ, peste care
era stăpân.
1 00
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Bătrânii din Gura Văii îmi spuneau că Ion Roată nu ştia să
cerească şi să scrie, când a fost ales deputat în divanurile ad-hoc din
1857. El şi-a făcut o pecete pentru iscălit. M-am interesat să aflu dacă o
găsesc aplicată pe vr-un act şi n-am găsit. Pe urmă a învăţat a scrie şi a
ceti. Aceasta mi-au spus-o ca ceva foarte sigur oamenii bătrâni şi fiii
lui. Nu se ştie cum a învăţat să scrie şi să cerească. Ion Roată era
mândru şi n-a spus aceasta nimănui. A scrie şi a ceti a învăţat la laşi, în
timpul cât a durat divanurile ad-hoc.
Rolul lui în Divanurile ad-hoc a fost următorul: a susţinut cu
tărie pătura ţărănească şi Unirea Principatelor. A vorbit din inimă şi-a
avut expresii care I-au deosebit de toţi ceilalţi deputaţi ţărani,
ex. (emplu): semnând actul unirii, după alţii, cari, înainte de a semna,
spuneau cuvinte frumoase despre însemnătatea acelui act, el a zis: " Eu
nu ştiu a ura, dar D-zeu ştie a se-ndura " .
După Unirea Principatelor, Ion Roată a fost însărcinat cu
împărţirea şi măsurarea pământului expropiat la /864. Cine a avut
asemenea însărcinări, mai totdeauna, oricum s-ar fi purtat, au adus
nemulţumirea. Moş Ion Roată şi-a îndeplinit această însărcinare, fără a
produce nemulţumiri, fără să piardă din iubirea şi respectul de care se
bucura în faţa consăteniloT săi.
Bun sfătuitor. Nu era iubitor de bogăţie. În situaţiunile în care s-a
găsit el şi cu inteligenţa lui, şi-ar fi putut face avere. Nu s-a ridicat
niciodată în viaţa lui cu starea materială mai presus de un sătean
mijlocaş, având însă o gospodărie bine ordonată. Cunoscând
nedreptăţile sociale din timpul său, ura pe boieri, dar nu îndemna pe
ţărani la răscoală, ci la unire pentru a se ridica la o soartă mai bună.
Casa în care a locuit Ion Roată se află şi acum. De la moartea lui
n-a suferit altă schimbare, decât că a fost şindrilită de două ori
(şindrila durează mult când e cu fum în pod, cum e şi această casă). Se
compune, ca toate casele vechi, din prispă, tindă, camară şi odaia mare.
În curte, de asemenea, se mai află o mică căsuţă cu o cameră, tot din
timpul lui.
Gospodăria lui Ion Roată a rămas fiului său cel mare, Năstase
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Roată (mort acum un an), de la care o stăpâneşte fiul acestuia, Dumitru
N.Roată. După împroprietărirea de la 1864, moş Jon Roată n-a mai
avut nici un rol de seamă, ci şi-a căutat de mica-i gospodărie, fiind şi
mai departe bun sfătuitor şi gata de ajutor oricui. Era însă mai trist şi
cu mai multă ură în suflet contra boierilor, cu cât simţea că-I slăbeau
puterile. Era religios şi spera că dreptatea va veni pentru toţi cei
asupriţi în viitor.
Afară de casă şi silişte avea, după împroprietărire, şi 4 fălci
cosire şi pădure şi ţinea vite.
in administraţia comunală n-a fost. iubitor al consătenilor săi, a
fost iubit şi stimat, în cercul lui strâmt (altădată fusese cunoscut şi
respectat de bărbaţii de stat) până la moarte.
Moare în anul 1882, luna ianuarie 22. Incetarea din viaţă şi
înmonnântarea lui nu a produs nici un sgomot. Lumea se mai
schimbase. Către sfârşit chiar el sigur se considera ca învechit.
Amărăciunile vieţii şi neputinţa-i în care se sbătea în ultimul timp îl
făcuse la bătrâneţe trist, tăcut şi-şi pierduse şi memoria. inainte de
moartea-i trupească, murise în el luptătorul din divanurile ad-hoc, zicea
bătrânul V.lftimescu (mort acum un an), care a fost 30 de ani învăţător
în Soveja şi care-I cunoştea de aproape.
Oamenii din cătuna lui şi din comună, care I-au iubit, şi fiii săi
I-au întovărăşit la locaşul de veciu. Petreceau la mormânt pe un om
iubit, dar nu-l considerau ca un om mare. Fusese(ră) prea aproape de
el.
S-a închis monnântul lui Moş lon Roată. Fiii i-au pus la cap o
mică cruce de lemn, fără nici o inscripţie. După 7 ani, I-au desgropat,
după obiceiul creştinesc. Totul făcut fără sgomot, fără nici o pompă
deosebită, de cei mai aproape ai lui. Crucea veche s-a stricat. La
mormânt i s-a pus o piatră luată din Crimineţ. Bălăriile au început a
creşte peste mormântul lui, uitat şi de ai lui, bătrâni şi ei şi plini de
necazuri.
Nici la înmormântarea lui, nici la desgropare nu a ţinut nimeni
nici o cuvântare. Oficialitatea nu s-a mişcat. Poate că nu a avut
1 02
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cunoştinţă de moartea lui.
După 27 de ani de la moartea lui Ion Roată, ţara întreagă serba
Semicentenarul Unirii. Cu această ocazie, numele lui Ion Roată a fost
pomenit în cuvântări, alături de al nemuritorilor Cuza Vodă şi
Cogălniceanu.
Poate că n-a rămas nici un sat în ţară - ca să vorbesc numai de
sate - unde copii şi ţăranii să nu fi auzit pomenindu-se cu sfinţenie
numele înfăptuitorilor Unirii şi împroprietăririi ţăranilor, alături de
care se pomenea şi numele ţăranului legendar, Ion Roată.
În I 909 eram învăţător diriginte al şcoalei din comuna
Câmpurile şi preşedintele Cercului cultural, compus din I 5 învăţători.
Am pregătit şi la şcoala mea serbarea Semicentenarului Unirii. Fiind în
comuna lui Ion Roată, am căutat, ca, cu această ocazie, să se
preamărească numele lui, pe care nemuritorul Creangă l-a preamărit şi
l-a făcut nemuritor prin cele două povestiri ale lui: Moş Ion Roată şi
"
Div(anul) Ad hoc " şi Moş Ion Roată şi Cuza Vodă ", în care, pentru
"
mulţi, cum a fost şi pentru mine în tinereţe, părea că Moş Ion Roată este
creaţiunea lui Creangă şi că n-a trăit în realitate.
Luând iniţiativa organizării serbării Semicentenarului Unirii,
pentru ca serbarea să fie cât mai măreaţă, am apelat la concursul
colegilor din cerc şi judeţ, clerului şi administraţiei din cele cinci
comune ale cercului cultural.
24 Ianuarie I909 a căzut într-o sâmbătă. Atunci am serbat
această zi, fiecare in comuna sa. A doua zi, 25 Ianuarie, fiind
Duminecă, în comună şi la Şcoala din Câmpurile am continuat serbarea
Semicentenarului Unirii, în scopul glorificării lui Moş Ion Roată. Cu
concursul ad(minis)tratorului de plasă, Toma Ionescu, cu toate
consiliile comunale şi sfaturile săteşti din comunele: Câmpurile, Soveja,
Vizantea, Răcoasa şi Găurile, cu toţi elevii celor 10 şcoale din aceste
comune mari, cu un număr de peste 30 învăţători, cu clerul întreg din
aceste comune, jandarmii şi toate autorităţile, cu peste 5000 de oameni
din cele 5 comune şi din alte comune, mai ales din Vrancea, cu sute de
trăsuri împodobite cu brad şi tricolore, cu sute de steaguri tricolore, cu
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învăţătorii şi elevii tuturor şcoalelor din cerc, s-a îndreptat această
lume la şcoala din centrul comunei Câmpurile.
De aici s-au îndreptat, într-o ordine stabilită după un plan, toţi
la bisericuţa de lemn din cătuna Gura Văii, unde e mormântul lui Ion
Roată, la vreo 4 km depărtare de şcoala din centru comunei. Vremea
era favorabilă. Tot drumul acesta era plin de lume. Cătuna Gura Văii a
avut ocazia atwfci să fie vizitată de 5000 oameni, fiind pline toate
drumurile, toate curţile, toate casele, curtea bisericii şi biserica şi
dealul din partea de răsărit era acoperit cu o mare de capete, care
priveau spre biserică ca de pe un amfiteatru.
Serviciul divin s-a slujit de 7 preoţi, atât în biserică cât şi la
mormântul lui Ion Roată. În biserică, în timpul cuvântării ţinută de
învăţătorul din Vizantea despre Ion Roată, s-a fzxat în perete o placă de
marmoră cu inscripţia: Lui moş Ion Roată, care ne-a arătat calea
"
mântuirii din nevoi. Ţăranii din Vizantea " (Era plătită din banii strânşi
în Vizantea de învăţ(ătorul) Nec( ulai) Răileanu, printr-o listă de
subscripţie). După terminarea slujbei în biserică, s-a oficiat de aceiaşi
cucernici preoţi un parastas la mormântul lui moş Ion Roată. Chiar în
timpul slujbei la mormânt s-a instalat o frumoasă cruce de marmoră pe
un soclu de piatră (construit de mai înainte) cu inscripţia: Aici
"
odihneşte moş Ion Roată deputat în divanurile Ad-hoc de la laşi din
1857, încetat din viaţă în etate de 80 ani, în anul 1882 Ianuarie 22.
Ţăranii din Câmpuri ".
La mormânt s-au ţinut cuvântări de preamărirea lui moş Ion
Roată de subsemnatul, un preot, încă 2 învăţători şi administratorul
plăşii. După amiază s-a ţinut şedinţa cercului cultural la şcoala din
centru, unde s-a vorbit de învăţători şi conferenţiarii cercurilor
culturale. Dl.l. Ciocârlan despre Unire, bărbaţii mari ai Unirii, Cuza
Vodă şi moş Ion Roată. Seara teatru şcolar: elevii şcoalei au jucat piesa
Moş Ion Roată ", întocmită (nu-mi amintesc de cine), pe baza celor
"
două povestiri ale lui Creangă.
A urmat bal, din fondul căruia şi din subscripţii, s-a achitat
suma cheltuită cu micul monument de la mormântul lui /.Roată, s-a
·
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făcut, din rest un grilaj de fier cu temelia de piatră şi un rest s-a depus
la banca populară din localitate pentru constituirea unui fond Pentru
"
construirea unui monument lui moş Ion Roată " în comună, care fond
s-a mai mărit de atunci.
Crucea de marmură, grilajul de la mormânt şi placa de
marmură din biserică, ca şi biserica, au scăpat neatinse de furia
războiului, deşi au fost sub ocupaţia inamică.
Afară de ad(ministra)torul de plasă, oficialitatea din judeţ nu
s-a mişcat.
În I9I2 s-a înfiinţat în comuna Câmpurile cooperativa de
brutărie Ion Roată ", a cărei avere a fost cu desăvârşire distrusă, în
"
timpul războiului. Cu fondurile primite din despăgubirile de războiu, a
fuzionat cu o nouă cooperativă de consum, înfiinţată după război.
Să sperăm că, până la serbarea Centenarului Unirii, moş Ion
Roată va avea un monument în com. Câmpurile.
Nu am găsit niciodată o fotografie a lui Ion Roată. În I909, am
văzut chipul lui într-un grup, în nu ştiu care revistă, cu o căciulă mare,
cojoc, suman pe deasupra, iţari şi opinci, ca toţi din acel grup. Ion
Roată era în centru.
Cunosc trei fii ai lui Ion Roată: Năstasă Roată, om foarte
cinstit, bun, blând, inteligent, niţel ironic, era cântăreţ la biserica din
Gura Văii. A murit în I913 sau I 9I4. Nu ştiu dacă păstrează cineva
vre-o fotografie de a lui (Nu ştiu nici dacă v-afifostfotografiat în viaţă,
foarte posibil că nu). Ceea ce e sigur, e că a fost fotografiat într-un
grup, la laşi, în faţa monumentului lui Cuza Vodă, unde a luat şi el
parte la sfinţire, auzind şi cuvinte de preamărirea tatălui său. Am văzut
aceasta într-un jurnal.
Acest om bun n-a fost cunoscut decât în cercul lui strâmt. Semăna
perfect cu tatăl său, pe care nu l-a văzut decât în fotografie în grupul de
care am vorbit (vorbesc de tatăl său).
Al doilea fiu, Neculai, a avut apucături rele: beţiv şi bătăuş, a
ucis pe un nepot al său cu cuţitul în cârciumă şi a stat la închisoare. A
murit şi el.
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Al treilea fiu, Constantin, trăieşte şi astăzi, ducându-şi greul
vieţii, inconştient de rolul ce l-a avut tatăl său.
Fiica lui Ion Roată (moartă de câţiva ani) a fost căsătorită cu Ion
Gagea din Gura Văii, om care nu se bucură de cinste în comuna lui,
fiindcă fură orice-i cade în mână.
Azi, cel mai de seamă din familia lui Ion Roată e nepotul său
Dumitru N.Roară, fiul lui Năstasă. E un bun gospodar, cinstit şi e
cântăreţ la biserica din Gura Văii, în locul tatălui său. A făcut şcoala de
cântăreţi din Bacău. E căsătorit şi are copii. E conştient de rolul ce l-a
avut bunicul său, însă e departe de el ca inteligenţă.
Legende: Câmpurenii spun că boierii au căutat să-I cumpere cu
bani pe Moş Ion Roată, ca să tacă sau să fie de partea lor, dar el s-a
ţinut tare.
Ei mai povestesc că, din cauză că Moş Ion Roată Le era contra, ei
I-au pus legat într-o căruţă, a cărei roate nu aveau şină şi obezi, ci
numai schiţe şi I-au purtat aşa pe uliţele Iaşului. Au mai cumpărat pe
bărbierul unde se bărbierea moş Ion Roată şi alţi deputaţi ţărani,
punându-1 la cale să-I dea pe cap, barbă şi mustăţi cu un medicament,
ca să-i cadă părul, ca să nu mai poată veni la cameră; dar bărbierul l-a
luat drept altul, care a păţit-o şi moş Ion Roată a scăpat.
Altă dată I-au otrăvit dar un doctor, prieten al Lui, l-a scăpat.
Caracteristica lui Ion Roată: inteligent, cinstit, bun sfătuitor al
ţăranilor, hotărât, îndrăzneţ, ironic, mândru, drept, spunea omului
verde-n faţă, lipsit de lăcomie, iubitor de ţară şi neam, neîncrezător în
oamenii din pătura de sus, gata de sacrificii pentru atingerea unui scop
pentru binele tuturor, gata de orice sacrificiu pentru drepturile
ţărăneşti, fără cultură, dar înţelegător al multor cestiuni care
frământau societatea în timpul său "
Gh.I.Vâlcu, învăţ(ător) Mărăşeşti-Putna (adnotare Th.Pamfile)
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CAMPANIA DIN ANUL 1916 ÎN VRANCEA
Horia Dumitrescu
Izbucnirea Primului Război Mondial la 1 5/28 iulie 1 9 1 4 a
surprins oarecum cercurile

politice

din

ţara noastră, care,

deşi

considerau că marea conflagraţie nu putea fi evitată, nu credeau într-o
precipitare aşa de mare a evenimentelor.
Ţara noastră deţinea, atât sub raport politic, cât mai ales strategic,
poziţii atât de importante, încât chiar în momentul izbucnirii războiului,
părţile beligerante s-au întrecut în a face României tot felul de
promisiuni, în unele cazuri recurgând chiar la presiuni şi ameninţări.
În faţa străduinţelor depuse de Marile Puteri de a atrage România
de o parte sau de cealaltă a blocurilor militare, cercurile guvernante din
ţara noastră, în pofida atitudinii filogermane a bătrânului rege Carol I şi
a grupării conservatoare conduse de P.P.Carp, s-au decis să adopte şi să
menţină o atitudine de neutralitate.
Perioada anilor 1 9 1 4- 1 9 1 6 va permite fruntaşilor vieţii politice
din ţara noastră, ca în cadrul unor tratative diplomatice complicate, să
trateze cu ambele coaliţii, în vederea obţinerii unor avantaje cât mai
mari.
În această atmosferă, Ion I.C. Brătianu îşi urma, neclintit, planul
"

său vizând intrarea în război la momentul oportun şi după luarea
tuturor măsurilor de prevedere necesare pentru reuşita acţiunii, care
trebuia să ducă la făurirea statului naţional unitar". '

Tratativele diplomatice purtate cu Marile Puteri au început să
1 I.Scurtu, Ion I.C. Brătianu. Activitatea politicA, Editura Museion, Bucureşti,

1 992, p. 35
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capete, odată cu anul 1 9 1 6, contururi tot mai precise, care indicau
orientarea României spre puterile Antantei.
Ion I.C. Brătianu a dat dovadă de multă fermitate şi dibăcie
politica-diplomatică ,,stăruind pentru încheierea unei convenţii politice
şi a unei con�enţii militare, care să stipuleze limpede condiţiile în care
România intra în război, obiectivele urmărite, modalităţile
colaborării".2
La 4 august 1 9 1 6, au fost semnate la Bucureşti, Tratatul de alianţă
şi Convenţia Militară cu puterile Antantei, România fiind admisă ca
egală în drepturi cu celelalte puteri aliate. Printre alte obligaţii asumate
de Aliaţi se numărau şi procurarea unei anumite cantităţi de armament,
muniţie, echipament militar, medicamente şi subzistenţe. 3
Intrarea României în război a fost hotărâtă în dimineaţa zilei de

1 4/27 august 1 9 1 6 în Consiliul de Coroană ţinut în Palatul Cotroceni.4

Decizia luată avea în vedere doar interesul naţional, pentru că aşa
după cum remarca Nicolae Iorga ,,N-am pornit la război de sila nimănui
şi nici din lăcomie pentru ce nu ni se cuvenea. Singurii dintre neutri am
luat o hotărâre în folosul aliaţilor "5•
În seara aceleaşi zile, la ora 2 1 ,00, ministrul român la Viena a
înaintat ministrului de Externe al Austro-Ungariei, declaraţia de război.
Gestul

României

a

produs

stupoare

la

Viena,

deoarece

,,diplomaţia austro-ungară nu se aştepta la o declaraţie de război aşa
de bruscă, mai ales că, cu câteva zile înainte, guvernul nostru încheiase
cu cel austriac o învoeală prin care noi trebuiam să-i dăm cereale în

2 /bidem

3 Gh.Romanescu, Marile bătălii ale Românilor, Editura Sport - Turism,

Bucureşti, 1 982, p 1 74
4 Mircea Popa, Primul Război Mondial. 1914 - 1918, Editura Ştiinţifică şi
.

Enciclopedică, Bucureşti, 1 979, p.244
5

N.lorga, Voinţa obştii româneşti, Cuvânt înainte de conf. univ. dr.lon

Ardeleanu, Editura Militară, Bucureşti, 1 983, p.85
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schimbul altor materiale de care aveam nevoie ". 6
Românii erau convinşi că era de datoria noastră ,,să intrăm şi noi
în acest război, alăturea de Tripla Înţelegere, fiindcă este singura
ocazie când am putea să dezrobim pe fraţii noştri de sub unguri.
Desigur că vom face sacrificii imense, dar nici un sacrificiu nu va
fi prea mare pentru realizarea acestui mare ideal. Manifestările ce s-au
produs mai de toate clasele sociale pentru intrarea noastră în acest
război sunt ca o presimţire naţională că vom reuşi. "7
Conform obligaţiilor asumate, România a decretat mobilizarea la
14/27 august 1 9 1 6 şi a pus pe picior de război patru comandamente de
armată, şase comandamente de corp de armată, 23 divizii de infanterie,
două divizii de cavalerie, cinci brigăzi de călăraşi, o brigadă de
grăniceri, două brigăzi de artilerie grea (patru regimente însumând 32 de
baterii), un regiment şi un divizion de artilerie de munte ( 1 3 baterii),
artileria antiaeriană ( 1 1 3 piese), trupele de geniu, Aviaţia (28 de
avioane) şi Marina Militară cu Flotila de Dunăre, efectivul total
mobilizat ridicându-se la 1 9.843 de ofiţeri şi elevi şi 8 1 3.758 de
subofiţeri, gradaţi şi soldaţi.8
Concentrată încă din perioada neutralităţii pe Carpaţi şi pe
frontiera de sud a ţării, armata română se afla, la 15 august 1 9 1 6, în
următorul dispozitiv strategic.

Armata 1 (comandant - generalul Ion Culcer): şase divizii de
infanterie şi o brigadă de cavalerie; era dispusă între cursul superior al
Argeşului şi Orşova, pe Dunăre şi avea misiunea de a pătrunde în
Transilvania cu forţele principale pe Văile Oltului şi Jiului şi a ieşi, la
sfârşitul primei etape a operaţiei, pe râul Mureş, la vest de Alba-Iulia.
Ulterior urma să facă efortul pe direcţia Deva - Arad, în timp ce o
parte din forţe trebuia să înainteze pe văile Crişurilor şi să iasă la vest de
6

I .Raşcu, Jurnalul meu din timpul Războiului pentru Î ntregirea Neamului,

nr.inv. l 6927, f. l (manuscris)
7

Ibidem, f. l -2

8

Gh.Romanescu, op.cit., p. l 74
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Munţii Apuseni, în Câmpia Tisei.

Armata a II-a (comandant - generalul Alexandru Averescu) :
patru divizii de infanterie şi o brigadă de cavalerie; ocupa frontul dintre
Valea Oituzului inclusiv şi cursul superior al Argeşului. Misiunea ei
consta în respingerea elementelor de acoperire austro-ungare din
Curbura Carpaţilor şi ieşirea, într-o primă etapă, pe Mureş, între Tîrgu
Mureş şi Alba Iulia. Ulterior urma să înainteze cu forţele principale prin
Poarta Someşului alături de Armata de Nord şi să pătrundă în Câmpia
Tisei.

Armata a III-a (comandant - generalul Nicolae Aslan): şase
divizii de infanterie, o divizie şi două brigăzi de cavalerie; se afla în
apărare pe linia Dunării şi în partea de sud a Dobrogei şi avea misiunea
de a zdrobi încercările de forţare a fluviului de către inamic şi a asigura,
cu forţele de la aripa stângă, concentrarea în Dobrogea a Corpului 47
Armată rus.

Armata de Nord (comandant - generalul Constantin Prezan): trei
divizii şi o brigadă de infanterie, o divizie şi o brigadă de cavalerie;
ocupa un aliniament pe Carpaţii Orientali până în Valea Oituzului
exclusiv. Ea trebuia să străbată trecătorile munţilor şi, dezvoltând
ofensiva, să iasă iniţial pe râul Mureş la nord de Târgu-Mureş, după care
să continue înaintarea prin Poarta Someşului şi să pătrundă în Câmpia
Tisei

Corpul 5 Armată: două divizii de infanterie, care constituiau
rezerva generală şi erau la dispoziţia Marelui Cartier General român;
avea misiunea de a interveni, la ordin, pe frontul transilvănean, mai
sigur în etapa a doua a operaţiunilor.9

Militar de carieră, analizând această "ordine de bătae" , generalul
de divizie focşănean, Ion Raşcu 10, nota în Jurnalul său: ,,După această
9 Ibidem, p. 1 74, 1 76
1 0 Ion Raşcu (n. 1 octombrie 1 875, Focşani - m. 1 926), Focşani. Studii
gimnaziale la Focşani. După absolvirea Şcolii Militare de Geniu ( 1 880), este
angajat la Batalionul 1 Geniu, ca sublocotenent, locotenent ( 1 883), căpitan
1 10
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repartiţie se vede că efortul principal trebuie să-l exercităm asupra
Transilvaniei.
Probabil că guvernul nostru, crezând războiul pe sfârşite, voeşte
ca pacea să ne apuce cu cât mai mult teritoriu românesc din Austro
Ungaria cucerit de noi, pentru ca să nu avem discuţii cu r�ii care
desigur, ar pretinde să le aparţină lor teritoriile româneşti cucerite de
ei, după cum se aude acum că, la discutarea condiţiilor intrării noastre
în acţiune, pretindeau Cemăuţii cu Nordul Bucovinei ca fiind cucerit de
ei. În plus, atacând noi Austro-Ungaria, ne acoperim mai bine ţara,
care, din cauza întinderei frontierei şi îngustimei teritoriului, este mai
expusă a fi invadată din această parte. Aceste consideraţiuni sunt destul
( 1 886), maior ( 1 89 1 ). Între anii 1 884- 1 888 este şi profesor la Şcoala Militară,
însărcinat cu reorganizarea pontonierilor şi studierea materialelor din dotarea
acestora. În 1 889 e trimis în Franta pentru perfecţionare în studiul materialelor
trupelor de geniu, după care elaborează Manualul pontonierului. În anul 1 894
este trimis în fruntea unui detaşament de soldaţi în judeţele Tutova şi Tecuci,
pentru a reprima răscoala ţăranilor, intervenind pentru potolirea ei în 20 de
comune. La l ianuarie 1 895 este avansat la gradul de locotenent-colonel şi
cooptat în Administraţia Centrală a Războiului, îndeplinind diferite funcţii în
Serviciul de Geniu al Corpului 3 Armată. În 1 897 este numit şeful Secţiei
Fortificaţii . Urmează Şcoala de Geniu din Belgia ( 1 900), lucrează un alt

Manual al pontonierului. Decorat cu Ordinul " Coroana României"

-

clasa a

IV-a - pentru contribuţia la organizarea secţiunii militare a Pavilionului
românesc din cadrul Expozitiei Universale de Ia Paris( l 900). La 10 mai 1 901
este înaintat la gradul de colonel şi numit comandant al Regimentului 2 Geniu.
În 1 904 este comandantul Brigăzii XI lnfanterie. Decorat cu Ordinul Steaua
"

României" - clasa a IV -a, pentru serviciile aduse şi Medalia " 15 ani de serviciu"
( 1 906). În 1 907 conduce "cu pricepere şi sârguinţă" - se scrie în foaia sa

matricolă - potolirea răscoalelor ţărăneşti din j udeţul Râmnicu-Sărat. La 10 mai
1 907 este avansat la gradul de general de brigadă, trei ani mai târziu fiind numit
comandant de divizie (Valeriu Anghel, Al. Deşliu, Vocaţie şi destin. 600 fişe 

portret pentru un tablou spiritual - istoric al judeţului Vrancea, Editura
Terra, Focşani , 2000, p.247)
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de tari, pentru a ne fi determinat să operăm astfel. " J J
Deşi în Ardeal s-au concentrat cele mai bune trupe ,,din
nenorocire, comanda supremă se încredinţase generalului Crăiniceanu·

11

•

I.Raşcu, op.cit., f.5 - 6

Grigore Crăiniceanu (n. 20 iulie 1 852, Crainici, judeţul Mehedinţi - m. 1

1 935, Bucureşti). După absolvirea Colegiului "Sf. Sava" din
Bucureşti, a urmat cursurile Şcolii Militare din Iaşi, iar apoi ale Şcolii de Ofiţeri

octombrie

de Geniu din Bucureşti, pe care a terminat-o în 1 873 cu gradul de
sublocotenent, fiind repartizat la Batalionul 1 Geniu. Şi-a continuat pregătirea
la Şcoala de Aplicaţie de Artilerie din Bruxelles, unde a avut ca profesor pe
generalul H.Brialmont, unul dintre cei mai mari specialişti în fortificaţie din
acel timp. În vara anului 1 877 a condus lucrările de fortificaţie de la Calafat,
unde s-au construit forturi, amplasamente pentru bateriile de artilerie. Sub
conducerea sa s-au executat lucrări pentru bateria ,,Mihai Bravul", iar apoi
amplasamente pentru artilerie şi fortificaţii la Plevna, Griviţa, Dolni Etropol şi
Vidin. A urcat treptele ierarhiei militare până la gradul de general de brigadă
( 1 909). Grigore Crăiniceanu a îndeplinit mai multe funcţii: profesor de
Fortificaţii la Şcoala de Ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie, la Şcoala de Artilerie
şi Geniu şi la Şcoala Superioară de Război din Bucureşti, şef al Serviciului
Geniu al Corpului 2 Armată, secretar general al Ministerului de Război, subşef
de Stat Major la Corpul 2 Armată, comandant al Brigăzii 7 Infanterie şi
Diviziei 1, inspector general al Geniului, şef al Statului Major General, ministru
de Război ( 1 909 - 1 9 1 0). În anii Războiului de Reîntregire Naţională ( 1 9 1 61 9 1 8) a contribuit la întărirea şi modernizarea liniei fortificate Galaţi
Nămoloasa - Focşani. Specialist în fortificaţii, generalul Crăiniceanu.

a

lăsat

valoroase lucrări de specialitate: Constituirea cetăţilor şi fortificarea ţărilor

cu aplicaţiuni Ia fortificarea României (1883), lucrare distinsă cu Premiul
,,Năsturel-Herescu ", al Academiei Române; Experience des coupoles a
Bucarest ( 1 886); Utilitatea cetăţilor ( 1 889); La fortification permanente
actuelle ( 1 889, 1 899); Geografia militară. Frontiera Carpaţilor. Idei de
apărare. Studiu pe teren în anii 1888 - 1889 - 1890 ( 1 894), considerată drept
una dintre cele mai însemnate lucrări de geografie militară, legată strâns de
problemele apărării ; Tratat de fortificaţiune ( 1 9 1 1). De num�le său se leagă
1 12
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a cărui vrâstă înaintată şi lungă despărţire de armată nu-i permiteau să
realizeze personal ceea ce recomandase în articolele şi conferinţele
sale: luptătorul de la 1877 nu mai corespundea câtuşi de puţin
cerinţelor din 1916" 12•
În privinţa calităţii trupelor române, dezvăluind "urâtul, dar
absolutul adevăr ", istoricul şi savantul Nicolae Iorga scria: ,.,Prea mulţi
rezervişti îmbătrâniţi, a căror instrucţie nu mai fusese împrospătată cu
zecile de ani şi cari nu umblaseră niciodată cu puştile, îndeobşte de
tragere scurtă, - deci faţă de puştile germane neefective, - care li se
dăduseră la întâmplare din depozite neglijate. Ofiţeri de rezervă, cari,
cu toate bunele intenţii, nu ştiau nici cum să se învârtă; intelectuali cu
câteva luni de veche preparaţie din cari nu se putea face aproape nimic
şi ai căror nervi nu puteau să reziste unui bombardament de artilerie;
bucureşteni prea adesea uşurateci, capabili să arunce panica în
mijlocul unor ţerani cari aveau pentru dânşii virtuţile instinctive de
nesfârşită rezistenţă ale masei. Şi mai ales acea ticăloasă închipuire că
.. nu va fi nimic " că războiul e pe sfârşite şi că o politică dibace a ştiut
să ne cruţe grozavele suferinţi prin care ceilalţi trebuiră să-şi facă
datoria. " 1·1
În această "ordine de bătae" , a Comandamentului român,
generalul focşănean Ion Raşcu era ,.prevăzut ca comandant al Corpului
punerea bazelor ,,Revistei armatei" ( 1 883) şi a "Cercului publicaţiJlnilor

militare" ( 1 889).

Membru corespondent ( 1 4 mai 1 9 10) şi membru titular ( 1 8 mai 1 9 1 1 ) al
Academiei Române. La 29 mai 1 9 1 2, în cadrul discursului de recepţie, a vorbit

Despre Istoria armatei române. (dr.Dorina N.Rusu, Membrii Academiei
Române. 1866-1996. Mic dicţionar, Fundaţia Academică .,Petre Andrei ",
Editura A 92, Iaşi, 1 996, p.94-95
12 N.lorga, Supt trei regi. Istorie a unei lupte pentru un ideal moral şi

naţional de

...

, Ediţie îngrijită, note şi comentarii de Valeriu Râpeanu şi Sanda

Râpeanu, Studiu introductiv de Valeriu Râpeanu, Editura PRO, Bucureşti,
1 999, p. 1 86 - 1 87
1 3 Ibidem, p. 1 86
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7 Armată, ale cărui divizii acum operează independent, una la Bazargic
şi alta la Silistra. "14
Cartierul Corpului 7 Armată s-a format la Focşani cu mijloacele
Regiunii Focşani - Nămoloasa - Galaţi.
Ca personal, Statul Major era completat astfel:

Serviciul de Stat Major
Colonel Lişcu Toma - şef
Maior Jujescu - subşef
Căpitan Roşea
Lt.Barzotescu - şef birou
Lt.Praporgescu - şef birou

Serviciul Artileriei
Lt.colonel Lupaşcu
Lt.Băiatu
Lt.Negoiţă

Serviciul Geniului
Lt.coi.Mântulescu

Serviciul Medical
Medic colonel Mihalcea
Medic căpitan Bălan
Farmacist căpitan Rădulescu
Veterinar căpitan Popilian

Serviciul Intendenţei
Intendent maior Ivanovici
Administrator căpitan Constantinescu

Comanda Cartierului
Lt.Oroveanu 1 5
La 20 august 1 9 1 6, generalul Ion Raşcu şi Cartierul Corpului 7
Armată au plecat, conform ordinului, la Călăraşi. 16
14 1.Raşcu, op.cit., f.6
15 Ibidem, f.3
16

Ibidem, f. IO

1 14
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Duminică, 1 4/27 august 1 9 1 6, ora 9 seara, trupele de acoperire
române care ocupau de multă vreme coarnele munţilor şi trecătorile de
la Vârciorova la Doma, au primit ordinul să treacă frontiera şi să atace
trupele austro-ungare17• Ele au pătruns în Transilvania şi Banat, prin 1 7
trecători şi pasuri: Vârciorova, Jiu, Olt, Bran, Predeal, Buzău, Soveja,
Oituz, Uz, Şulţa, Trotuş, Bicaz, Bistricioara etc.1 8
Graniţa fiind situată la 20 km, la Soveja erau cantonate trupele
Regimentelor 49 şi 50 Infanterie Cei apţi să poarte armele au fost
înrolaţi în Regimentele 1 O şi 50 Dorobanţi Putna şi în alte unităţi din
ţară.19

,Jn fine sorţul a fost aruncat"20

-

nota la 1 5/28 august 1 9 1 6

generalul Raşcu în Jurnalul său.
Trei zile după declararea războiului "eram în faţa Orşovei şi a
Sibiului, dincoace de Braşov, aproape de Miercurea Ciuc. Toate
trecătorile Carpaţilor erau în mâinile noastre; culmile lor erau în
spatele frontului nostru. Luasem duşmanului peste 4.000 de
prizonieri. "2 1
Aceste victorii rapide s-au datorat surprinderii inamicului şi
impetuozităţii înaintării armatei române: "Coloanele române înaintează

voios, într-o înălţare sufletească uşor de înţeles. Este ziua triumfului,
răzbunătoarea suferinţelor milenare. Şi victoria pare mai uşoară, decât
se închipuia, voinicilor noştri, mândri în frumoasele lor uniforme noi.
Nu gânduri de pradă sau de violenţă încolţesc în mintea acestor
entuziaşti şi blânzi eliberatori; le ajunge mulţumirea sufletească a

17 C.Kiriţescu, Istoria Războiului pentru Întregirea României. 1916 - 1919,
vol.l, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 989, p.23 1

1 8 I.Raşcu, op.cit., f.2

19 Florica Albu, Iulian Albu, Monografia comunei Soveja, Editura Universal
Dalsi, Bucureşti, 2002, p.37
20 Ibidem, f. l

2 1 C.Kiriţescu, op.cit., p.232
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izbândei ".22
La numai câteva zile de la intrarea noastră în război, situaţia s-a
complicat: Germania (la 1 6/29 august 1 9 1 6), Turcia (la 1 7/30 august
1 9 1 6) şi Bulgaria ( 1 9 august/1 septembrie 1 9 1 6) ne-au declarat război.
La insuficienta organizare şi, mai ales, înzestrare cu armament a
armatei române, s-a adăugat şi nerespectarea obligaţiilor asumate de
Aliaţi prin Convenţia Militară încheiată cu România. Ei nu au declanşat
ofensiva în Balcani şi în Galiţia, fapt ce a permis Comandamentului
german şi austro-ungar să ia iniţiativa, iniţial în partea de sud a
Dobrogei, iar după aceea şi pe frontul din Transilvania, punând armata
română într-o situaţie extrem de grea.
Sub

comanda

feldmareşalului

August

von

Mackensen,

o

puternică grupare germană şi bulgară a atacat diviziile române din zona
Bazargic şi din capetele de pod de la Turtucaia şi Silistra.
Turtucaia, un veritabil cap de pod al apărării române, unde se
intenţiona construirea unui pod de vase spre a facilita trecerea armatei
române spre Oltenia, nu a rezistat atacurilor violente germano-bulgare,
decât până la 23 august/5 septembrie 1 9 1 6. Înfrângerea de la Turtucaia a
însemnat "o lovitură nu numai militară, dar şi morală'm.

Aici au luptat şi vrânceni din Dumitreşti. Învăţătorul Ghica

Georgescu a fost luat prizonier şi dus într-un lagăr din Bulgaria ( 1 9 1 6 1 9 1 8) unde a stat împreună cu poetul George Topârceanu şi pictorul
Nicolae Tonitza.24
Despre Topârceanu, învăţătorul dumitreştean consemna într-o
scrisoare că era din Regimentul 80 Bucureşti şi se afla cu unitatea la
Turtucaia din septembrie 1 9 1 6.
22 /bidem

23 Istoria Românilor, voi. VII, tom II De la Independenţi la Marea Unire
(1878 - 1918), coordonator: acad.Gheorghe Platon, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2003, p.424
24 N.Giurcă, Monografia comunei Dumitreşti, Editura Fundaţiei Culturale
"D.Bolintineanu", Bucureşti, 2002, p. l 32
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În încercuire se afla şi poetul Octavian Goga, dar acesta a reuşit
să treacă Dunărea în seara zilei de 28 septembrie şi să scape. 2�
În mijlocul mulţimii demoralizate, Topârceanu făcea figură
aparte: " Un ostaş foarte mândru, bine îmbrăcat: dolman curat,
pantaloni, bocanci . . . Singurul Topârceanu stătea între ei ca un stejar
pletos şi robust! El n-a voit să-şi vândă hainele după el, să se aplece
înaintea duşmanului, să-i ceară milă sau mâncare; el n-a voit să se
declare ofiţer, ca să aibă o viaţă mai bună pentru moment, decât a
soldatului ". 26
Despre pictorul Tonitza, Ghica Georgescu scria că făcea parte din
Compania a 11-a, Regimentul 84 şi ,,a stat tot timpul cu mine - 22 luni 
în lagăr ducând viaţa ca în ţară străină "27
Copleşite

de

superioritatea

numerică

şi

în

înzestrare

a

adversarului, cu rândurile mult rărite în urma pierderilor grele suferite numai la Turtucaia au căzut prizonieri 25.000 de soldaţi români -,
unităţile noastre au început să se retragă luptând pe aliniarnente
succesive. Silistra şi Bazargicul au fost evacuate, Topraisar şi Cobadin
au căzut în mâinile inamicului, au fost pierdute linia Cemavodă
Constanţa şi portul Constanţa. 28
Evenimentele militare de pe frontul din Dobrogea au obligat
factorii de decizie ca, în cadrul unui Consiliu de Război
1916

-

-

2 septembrie

să hotărască trecerea la apărare în Transilvania şi declanşarea

unei ofensive pe frontul de sud29•
La sfârşitul primei decade a lunii septembrie 1 9 1 6, Armata 9
germană şi Armata 1 austro-ungară au trecut la ofensivă pe întregul
front din Transilvania. Cu tot eroismul de care au dat dovadă trupele
române, ele au fost silite să se retragă în munţi.
25 Ibidem, p. l 33
26 1bidem
27 Ibidem
28 Ibidem, p.424 - 425
29 Gh.Romanescu, op.cit., p. l 76
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Hotărât să surprindă trecătorile din zona Curburii Carpaţilor, să
respingă diviziile Armatei a II-a române şi să-şi deschidă apoi drum spre
partea de sud a Moldovei, generalul de infanterie Erich von Falkenhayn
a destinat o parte din forţe cu misiunea de a înainta cu orice preţ în
lungul Văii Oituzului. Generalul german urmărea ca, după trecerea
munţilor prin pasul de la îmbinarea masivului Nemira cu Munţii
Vrancei, gruparea de la aripa stângă a armatei sale să înainteze spre
Galaţi, izolând astfel forţele române din Muntenia de cele din
Moldova.30
Prima bătălie de la Oituz s-a desfăşurat între 28 septembrie/I l
octombrie şi 1 4/27 octombrie 1 9 1 6.
Prin acţiuni de zi şi noapte, prin atacuri la baionetă, Divizia 1 5

Infanterie, supranumită ,.Divizia de fier" a reuşit s ă ocupe poziţiile
inamicului. Deviza lansată aici de generalul Erernia Grigorescu - ,,Pe

aici

nu

se trece! "

-

a devenit realitate. La 14/27 octombrie 1 9 16,

generalul Arz von Straussenburg, înregistra încheierea bătăliei din
munţii Moldovei cu o înfrângere drastică pentru trupele sale31 • O a doua
bătălie la Oituz s-a derulat între 28 octombrie/10 noiembrie şi 2/1 5
noiembrie, obiectivul principal fiind îndepărtarea inamicului de pe
întregul aliniament şi împiedicarea lui de a pătrunde spre nord, spre
centrul Moldovei. 32
La sfârşitul lunii septembrie 1 9 1 6, diviziile Armatei a II-a române
aflate în dispozitiv între Valea Buzăului şi trecătoarea Bran au fost
atacate de forţele principale ale Armatei 9 germane. La Rucăr, Moeciu,
Fundata, Dragoslavele, pe Valea Doftanei, între pasurile Bratocea şi
Tabla Buţii s-au dat lupte grele între forţele române şi cele germane.
Deşi efortul ofensivei s-a făcut în lungul Tirnişului şi pe Valea Prahovei,
trupele germane n-au reuşit decât să cucerească Predealul, însă cu preţul

30 Ibidem, p. 1 77
31 Istoria Românilor

...

, p.427

32 Ibidem
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unor pierderi uriaşe33•
În bătălia de la Predeal ( 1 3-23 octombrie), Batalionul 3 din
Regimentul 3 Infanterie a fost comandat de maiorul Popescu din
Cârligele.
Un proiectil de artilerie l-a lovit în plin, iar la câţiva zeci de paşi,
a căzut ciuruit de gloanţele unei mitraliere, sublocotenentul Gheorghe
Marosin, adjunctul comandantului de batalion, feciorul preotului Ilie
Marosin, din Dălhăuţi.34
Toate încercările furibunde făcute de germani până la sîarşitul
lunii octombrie, de a dezvolta ofensiva spre sud în lungul Văii Prahova
�i a ieşi din zona muntoasă au rămas rară nici un rezultat.
Concomitent

cu

atacurile

din

zona

Curburii

Carpaţilor,

Comandamentul german a declanşat, la 2 octombrie, ofensiva la sud de
Sibiu, în lungul Văii Oltului, urmărind să pătrundă în Muntenia spre
Curtea de Argeş şi Piteşti. Trupele române au reuşit, până la 1 6
octombrie, să oprească înaintarea duşmanului pe întregul front.3�
Eşecurile suferite la Oituz, în Carpaţii de Curbură şi pe Valea
Oltului au determinat Comandamentul german să-şi îndrepte efortul în
sectorul Jiu.
Atacul a fost declanşat la 1 0/23 octombrie. Timp de trei zile, aici,
la Jiu, s-a desfăşurat una din cele mai crâncene bătălii din Campania
anului 1 9 1 6. Divizia 1 1 Infanterie s-a acoperit de glorie, reuşind să
oprească inamicul.
Operaţiile şi luptele de apărare din lunile septembrie şi octombrie,
au încheiat o importantă etapă a campaniei anului 1 9 1 6, "etapă în care
trupele române au reuşit să zdrobească puternica ofensivă a Armatei 9
germane şi a Annatei 1 austro-ungare. In faţa zidului fonnat de
piepturile ostaşilor noştri în munţii Moldovei, la Oituz în Carpaţii de
33 Gh.Romanescu, op. cit., p. 1 79
34 I.Budescu, Cârligele - o istorie scrisă şi trăită, ediţia a 11-a, Editura Paideia,
Bucureşti, 2004, p.7 1
3� Ibidem
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Curbură, la Olt şi la Jiu s-au sfărâmat toate atacurile forţelor
invadatoare. "36
Săptămânile şi lunile cele mai grele pentru poporul român şi
annata sa abia de acum înainte aveau să urmeze.
La 29 octombrie/I l noiembrie, generalul Kilhne, cu cinci divizii
de infanterie şi Diviziile 6 şi 7 de Cavalerie, puse sub comanda
generalului conte von Schmettov, a dezlănţuit ofensiva la Jiu. Raportul
de forţe era de 7/1 în favoarea inamicului, care a reuşit să străpungă
defileul la Bumbeşti, pătrunzând pe mai multe direcţii spre Târgu-Jiu, pe
care I-au ocupat la 2/ 1 5 noiembrie, apărarea Munteniei făcându-se cu
mare dificultate.37
Comandamentul român a luat măsuri pentru apărarea Munteniei
şi, în special, a zonei Capitalei. La 1 1 /24 noiembrie annatele inamice au
forţat Oltul la Stoeneşti, ajungând în Câmpia Munteniei. A doua zi,
autorităţile de stat au plecat spre laşi. În asemenea condiţii dramatice,
soluţia găsită de Comandamentul român a fos� angajarea operaţiei de

apărare de la Argeş - Neajlov.

Cunoscută în istorie sub denumirea de ,,Bătălia pentru
Bucureşti", operaţia de pe Argeş şi Neajlov a constituit acţiunea de cea
mai mare complexitate desfăşurată de annata română în timpul
Campaniei din 1 9 1 6.38
Comanda

trupelor

române

a

fost încredinţată

generalului

Constantin Prezan, sprijinit îndeaproape de generalul Henri Mathias
Berthelot, şeful Misiunii Militare franceze.
Bătălia de pe Neajlov şi Argeş s-a deslaşurat între 1 7/30
noiembrie şi 20 noiembrie/3 decembrie 1 9 1 6, pe un front lung de 120

km, începând de la Goleşti, până în apropierea Dunării. Inferioritatea
numerică şi cea de ordin tehnic - militar a annatei române s-au dovedit a
fi decisive în înfrângerea acesteia. După surse germane, în această
36 Ibidem, p. l 80
37 Istoria Românilor

...

, p.428

3 8 /bidem
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bătălie, românii au pierdut 70.000 de oameni, care au luat drumul
prizonieratului, 200 tunuri şi 1 1 5 mitraliere.39
Din acest moment, s-a decis retragerea generală a armatei române
spre Siret, în mod organizat, pentru a se evita, pe cât posibil, pierderi
mari.40
Înaintând pe urmele românilor şi ruşilor, von Mackensen a ajuns
în faţa liniei Râmnicu-Sărat - Filipeşti - Viziru - Dunăre. Bătălia de la
Râmnicu - Sărat a fost angajată de germani cu totalitatea forţelor lor,
aflate între munţi şi Dunăre: 17 divizii.41 Bătălia de la Râmnicu-Sărat a
ţinut şase zile (9/22 - 14/27 decembrie 1 9 1 6). Armata română avea în
compunere Grupul Râmnic aflat sub comanda generalului Arthur
Văitoianu şi Grupul Vrancea - Oituz, sub comanda generalului
Cristescu, Grup care se va afla în faţa Armatei I austro-ungare,
comandată de arhiducele Iosif.
Trupele germane din Armata a IX-a germană aflată sub comanda
generalului Erich von Falkenhayn au trecut Carpaţii pe direcţia Buzăului
şi s-au îndreptat spre Jitia, apoi pe Valea Râmnicului au pătruns spre
Chiojdeni şi Dumitreşti. De aici puteau ca pe Valea Râmnicului să
ajungă la Râmnicu-Sărat, dar au preferat să pătrundă pe Valea Râmnei
pe aliniamentul Dumitreşti - Bordeşti - Cândeşti - Plaineşti, scoţând astfel
din luptă trupele aflate pe o porţiune de încă 20 de km pe traseul
Plaineşti - Râmnicu-Sărat42•
Pe linia Durnitreşti - Cândeşti, germanii au fost întâmpinaţi de un
puternic atac de infanterie. Luptele de la Bordeşti - Cândeşti s-au
încadrat în acţiunile Grupului Râmnic şi s-au desfăşurat în intervalul 1 21 8 decembrie 1 9 1 6.43

39 Gh.Romanescu, op.cit. , p. l 83
Istoria Românilor . , p.434

40

..

41 C.Kiriţescu, op.cit., p.526
42 N.Spănţulescu, Dumbrăveni. Un nume. . . convenţional pentru o veche
aşezare vrânceană. Pagini monografice, Editura Corvin, Deva, 200 1 , p.65
43 Ibidem
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Dealurile dintre Bisoca, Buda, Dealul Marghiloman, Dealul
Spidelor, Jarişte, cât şi dealurile Tâmboieşti, Cîndeşti, Bordeşti şi
Dumitreşti , au jucat un rol-cheie în luptele de pe Valea Râmnicului.
Trupele române au apărat cu străşnicie poziţiile pe care le aveau, dar
superioritatea inamicului şi ezitările grave ale aliatului rus, au făcut ca
soarta bătăliei să încline de partea inamicului.
La 15 decembrie, Regimentul 27 lnfanterie Bacău s-a retras pe
aliniamentul Gura Caliţei - Cocoşaii44• În ziua următoare, s-a deplasat la
Bordeşti pentru ocuparea poziţiilor aflate la încrucişarea drumului
Dumitreşti - Bordeşti. Pentru restabilirea situaţiei, trupele române s-au
retras pe aliniamentul Bordeşti - Cîndeşti. Luptele au fost extrem de
sângeroase între cele 12 batalioane germane contra a 7 batalioane
române, numărul de morţi ridicându-se la 1 .000 din ambele tabere.45
Trupele germane au rupt frontul la 1 8 decembrie 1 9 1 6 şi românii
s-au retras spre Gura Caliţei şi prin Urecheşti - Vărzăreasca, au ajuns Ia
Mărăşeşti.
Aliaţii ruşi, prin Divizia de Cavalerie Zamurskaia, care asigura
legătura între cele două Grupuri de armată române, după ce iniţial
ocupaseră Vintileasca, au părăsit poziţia, lăsând descoperită aripa
dreaptă a Diviziei a 3-a române, permiţând germanilor să ocupe Dealul
Sării, Vintileasca şi Între Râmnice.46
La fel a procedat şi Divizia Tuzemna, care şi-a abandonat
poziţiile de pe Dealul Ferului.47
Corpul alpin bavarez, întărit cu trupe de infanterie şi cavalerie, a
făcut joncţiunea cu aripa dreaptă a Grupului Gerock din Armata
arhiducelui Iosif şi a atacat concentric tot frontul Diviziei a 3-a române
şi Divizia Zamurskaia, silindu-le să se retragă la est de Jitia, în direcţia

44 Ibidem, p.66
45 Ibidem
46 C.Kiritescu, op.cit., p.527

47 Ibidem, p.528
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Dumitreşti.48
Considerând bătălia ca pierdută, ruşii cedează oraşul Rârnnicu
Sărat şi cele trei divizii (Zamurskaia, Tuzemna şi Usuriskaia) întrunite
într-un Corp sub comanda generalului rus Krimov, s-au retras în direcţia
Focşani - Brăila.49
La începutul lunii decembrie 1 9 1 6, Armata de Nord, redusă la
Divizia a 1 5-a, Brigada a 7-a Mixtă şi Brigada a 4-a de Călăraşi, a trecut
sub comanda generalului Eremia Grigorescu, iar la mijlocul lunii,
trupele fostei Armate de Nord au intrat în alcătuirea Armatei a 11-a, de
sub comanda generalului A verescu, sub numele de Grupul Oituz Vrancea.so
Bătălia de la Caşin a început în aceeaşi zi cu bătălia de la
Rârnnicu-Sărat: "Terenul în care s-a dat.fiind, mai ales în partea de sud,
foarte accidentat, străbătut de masive muntoase cu o structură confuză,
tăiată de văi adânci şi acoperite pe păduri seculare, nu permitea
desfăşurarea de mari fronturi continui; de aceea ea a constat mai mult
în numeroase atacuri şi contratacuri date de unităţi, izolate. In luptă cu
adversarul mult superior, rezistenţa românilor a fot strălucită. Eroismul
trupei a fost la înălţimea iscusinţei comandantului. fnălţimile vecine cu
Oituzul, martore ale atâtor lupte eroice date în primele două bătălii de
la Oituz, au fost din nou stropite de sângele anemiat al istovitelor
noastre trupe "51•
Ofensiva duşmanului a început în Vrancea cu atacul aripii de sud
(sectorul Putna, constituit din Divizia 1 Cavalerie austro-ungară şi
Divizia 2 1 8 germană), comandată de generalul de cavalerie Ruiz von
Roxas, asupra Brigăzii a 7-a Mixte române, care-şi avea poziţiile pe
Văile Tişiţei, Lepşei, Putnei, Nărujei şi Zăbalei. Presiunea duşmanului
s-a exercitat mai ales de-a lungul Văii Lepşei şi în direcţia gării Putna
48

Ibidem

49

Ibidem, p.529

50

Ibidem, p.532

51

Ibidem, p.533
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Seacă. Văile care duc din Munţii Vrancei în şesul Moldovei sunt apărate
de români cu îndârjire. Atacurile duşmane copleşesc Brigada a 7-a
Mixtă, care, nemaiputând să reziste, a început retragerea în ordine spre
Soveja - Dragosloveni. 52
La 1 8 decembrie 1 9 1 6 Soveja a fost ocupată de inamic. Populaţia
localităţii, de circa 2.500 de suflete, a fost evacuată în întregime: cei apţi
de muncă (adolescenţii, tinerii neîncorporaţi, fetele şi femeile Iară copii
mici, bătrânii încă în putere) au fost duşi în spatele frontului, în satele
vrâncene Spineşti, Văsui (Vrâncioaia) şi Păuleşti, unde au fost siliţi să
sape tranşee şi să execute şi alte lucrări strategice.
Femeile cu copii mici şi bătrânii au fost evacuaţi tocmai în
Bărăganul ialomiţean, în localitatea Andrăşeşti, circa 600 de suflete
pierzându-se din cauza suferinţelor îndurate.53
Pe noile poziţii,

Grupul Oituz - Vrancea suportă atacuri

înverşunate; trupele Diviziei a 1 5-a se menţin cu mari sacrificii generalul Eremia Grigorescu a fost nevoit să-şi retragă trupele de sub
comanda sa directă pe muchia înălţimilor ce domină dinspre apus şesul
Vrancei: Măgura Caşinului - Comu Măgurei - Muntele Războiului Dealul Slatinei.
Colonelul Sturza a contraatacat dinspre Soveja cu Brigada a 7-a
Mixtă întărită. Românii înaintează pe şase coloane, atacă cu energie
trupele lui Ruiz şi le resping. Succesul nu poate fi exploatat pentru că
Divizia a 1 2-a Cavalerie rusă şi Brigada de Călăraşi cedează atacului
duşman. 54 Germanii înaintează spre Negrileşti, iar Sturza se retrage spre
Răchitaşu - Gura Văii (satul în care s-a născut Ion Roată).
În Vrancea, generalul Ruiz von Roxas se găsea cu aripa de sud
înaintea Văii Năruja, iar cu aripa de nord la Soveja.
În pofida timpului necruţător, a terenului greu accesibil, ambele
forţe combatante au luptat cu înverşunare pentru fiecare palmă de
52 /bidem

53 Florica Albu, Iulian Albu, op.cit., p.38
54 C.Kiriţescu, op.cit., p.536
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pământ:

,Jn zece zile de lupte violente, date de ambele părţi cu mari
pierderi şi cu mari suferinţe, pe ploi torenţiale, viscole şi zăpezi, într-o
regiune din cele mai grele de străbătut, frontul român fusese împins în
partea de sud a Vrancei, unde înaintarea duşmanului era maximă, cu
vreo 20 km. incercarea duşmanului de a cădea în spatele şi în flancul
poziţiilor româno-ruse de la Focşani şi Siret, înlesnind astfel annatelor
lui Mackensen şi Falkenhayn ocuparea acestor poziţii, nu izbutise.
Pentru reuşita acestei ultime încercări, noi sforţări trebuiau să se facă,
sânge nou trebuia să se verse " .-�5
În urma bătăliei de la Râmnic, frontul celor două armate se va
stabili pe Milcov, în vederea noii bătălii, care va decide soarta
Focşanilor.

Grupul

Oituz- Vrancea,

făcând joncţiunea cu

Grupul

Râmnic, va participa laolaltă cu el în această bătălie. Bătălia de la Caşin
va continua, dar ca un sector al marii bătălii de la Focşani şi Siret.
Focşanii se aflau situaţi într-un puternic sistem defensiv, format
din zona fortificată Focşani - Nămoloasa - Galaţi. Fortificaţiile,
construite cu faţa spre nord, trebuiau să ne fie sprijin puternic în cazul
unei agresiuni din partea ruşilor. De data aceasta, printr-o ciudată
întorsătură a sorţii, ea trebuia să ne apere împotriva atacului de la sud. În
asemenea condiţii ,;negreşit, sistemul îşi pierduse cu totul valoarea.

Forturile şi bateriile fuseseră dezannate, ca şi cele din jurul
Bucureştilor.
Ruşii construiseră puternice lucrări de întăriri la sud de Focşani
şi de Siret, în special în regiunea Năneşti-Fundeni, ceva spre nord-est
de Nămoloasa, unde se organizase un cap de pod solid. "56
Din Focşani, între 5 - 1 O decembrie, se retrăseseră spre Moldova
părţile .sedentare ale regimentelor din Focşani cu răniţi şi bolnavi, iar
între 10 - 1 5 decembrie luau drumul Moldovei rămăşiţele Regimentelor

55 Ibidem
56

Ibidem, p.537
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1 O şi 1 6 Artilerie din Focşani. 57
Primul bombardament asupra oraşului Focşani s-a înregistrat în
ziua de 10 decembrie 1 9 1 6, când două aeroplane germane au aruncat
trei bombe, provocând stricăciuni clădirilo�8•
În ziua de 1 3 decembrie 1 9 1 6, un aeroplan german, a aruncat
bombe în oraş, pricinuind pagube în casele Montana, Inspectoratul
Agricol din str.Di'mitrie Sturza, în curtea Bisericii Sf.Nicolae Stroia şi a
spart geamurile de la casele profesorului Iordănescu. 59
La 1 4 decembrie 1 9 1 6, un alt aeroplan inamic, a aruncat bombe
lângă bariera Brăilei asupra unei coloane ruseşti, omorând cai şi
soldaţi.60
La 1 5 decembrie 1 9 1 6, un alt aeroplan german, a aruncat o bombă
în centrul oraşului, Strada Mare a Unirei, lângă Banca "Milcov" şi
Uzina electrică, omorând 23 persoane, între care: căpitan Alexandrescu
Alexandru din Regimentul 4 Artilerie Grea, George Constantinescu comisar din Poliţia Slatina, detaşat la Poliţia Focşani, Mihail Isidoropol
proprietar, un colonel rus şi alţi refugiaţi.61
După încheierea bătăliei de la Râmnicu - Sărat, Grupul Râmnic a
început retragerea ,,prin terenuri accidentale şi păduroase, pe o vreme

foarte rea, cu un viscol care biciuia în faţă "62 şi a ocupat noile poziţii pe
malul nordic al Milcovului. Trupele Grupului Râmnic (cinci divizii)
erau comandate de generalul Arthur Văitoianu şi ocupau aliniamentul
Căprăria - Odobeşti - Păţeşti.
Grupul general Mannerheim ocupa sectorul Vrancei: Năruja-

57 Cezar Cherciu, Vrancea şi Ţinutul Vrancei. Un secol de istorie. 18201920, Editura Neuron, Focşani , 1 995, p.245
58 Arhivele Naţionale Vrancea, fond Prefectura Judeţului Putna, dosar
nr. I OS/ 1 9 1 6, f.348

59 Arhiva Muzeului Vrancei, fond Ion Romanoae, inv.nr.223 l 0, f.l
60 Ibidem

61 Ibidem, f. l - 2

62 C.Kiriţescu, op.cit., p.537
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Zăbala - Soveja. Divizia a 1 5-a română, comandată de generalul Erernia
Grigorescu, in Caşin, era trecută sub ordinele Corpului 40 de Armată rus
din Armata a IX-a63•
Frontul celor două armate adverse cobora din Munţii Oituzului şi
ai Vrancei, de-a lungul Milcovului, continuându-se apoi cu Valea Putnei
şi Ia sudul Siretului până în regiunea Brăilei, ocupată de duşman la 4
ianuarie 1 9 1 7.
Gruparea forţelor duşmane era următoarea:
- în sectorul Oituz - Vrancea opera Grupul Gerock din armata
arhiducelui Iosif
- în sectorul Odobeşti, împotriva Grupului Văitoianu, opera
Grupul Krafft, format din diviziile de alpini germani şi austro-ungari
- în sectorul Focşani şi Putna opera Grupul Morgen împotriva
aripei drepte a Armatei a IV-a ruse
- grupurile Ktihne şi Armata Kosch operau în sectorul Siretului.64
La 5 ianuarie 1 9 1 7, generalul Ruiz von Roxas a atacat frontul
Brigăzii a 7-a Mixte Ia Răchitaşu. Fără să reziste, colonelul Sturza dă
ordinul pentru o nouă retragere pe linia Şuşiţei: Câmpuri - Răcoasa Momâia, abandonând duşmanului o considerabilă porţiune de teren.
Această retragere prematură, cu nimic justificată, venea după alte două
retrageri executate din ordinul aceluiaşi comandant şi a devenit suspectă
generalului Averescu, comandantul Armatei a II-a. EI a ordonat oprirea
retragerii, care urma să se facă la caz de nevoie, pas cu pas. Odată cu
aceasta, A verescu a pus sub observaţie pe colonelul Sturza, cel care, mai
târziu, va căpăta o atât de tristă celebritate.
Măgura Odobeştilor, impozantul masiv care-şi înalţă creasta sa
crenelată la 1 .00 1 m înălţime, dorninând până la mari depărtări întreaga
regiune, era cheia poziţiilor româna-ruse. Căderea ei în mâinile
duşmanului ar fi dat acestuia posibilitatea să întoarcă ambele flancuri ale
frontului româna-rus şi i-ar fi asigurat posesiunea Focşanilor şi a Văii
63

Ibidem

64

Ibidem, p.538
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Putna.
Pentru cucerirea Măgurii Odobeştilor, generalul Falkenhayn a
trimis Grupul Krafft şi două divizii din Grupul Morgen, care o vor ataca
învăluitor.
Vârful Măgurii, cota 1 .00 1 , a fost apărată cu deosebită energie de
un batalion din Regimentul 4 Argeş, din Divizia a 3-a, comandată de
maiorul Bălan: ,,Atacaţi din două părţi de duşmanul superior care are

foarte multe mitrpliere, soldaţii batalionului luptă cu îndârjire la
baionetă, corp la corp cu duşmanul, timp de un ceas şi jumătate, până
ce maiorul Bălan, care luptă cot la cot cu soldaţii săi, e rănit şi cade
prizonier. Compania e distrusă toată; ea lasă pe teren 1 70 morţi şi
răniţi, împreună cu comandantul ei "65•
Câteva unităţi din Diviziile 1 2 şi 1 3 se retrag spre Schitul Tarniţa,
unde sunt, din nou, atacate de duşman şi silite să se retragă la Găgeşti, în
Valea Putnei.66
Odată Măgura Odobeştilor în stăpânirea duşmanului, apărarea
liniei Milcovului şi Putnei, la est de Măgura, era compromisă.
Trupele germano-austro-ungare au atacat frontul Odobeşti-Păţeşti,
aflat la joncţiunea trupelor române cu cele ruse. Localităţile Odobeşti şi
Păţeşti sunt ocupate de duşman, iar trupele române şi ruse ale sectorului
se retrag pe Putna, la Boloteşti şi Jariştea.
În aceeaşi zi, A verescu a intenţionat să recucerească Măgura
Odobeştilor, dar ruşii au început retragerea pe întregul front înspre linia
râului Putna şi generalul Morgen a intrat în Focşani.
Alexandru Averescu nota la 25 decembrie 1 9 1 6: "Focşanii şi
Brăila în mâinile duşmanului. G-lul Ragoza mă înştiinţează că pe linia
Putna se va retrage cu toate trupele pe stânga Siretului.
Nu voiu ceda decât pas cu pas, golul ce s 'ar produce îl voi

65 Ibidem
66 Ibidem, p.539
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împlini cu cavaleria. "67
Pentru a scurta frontul prea întins al Armatei a II-a române, aripa
dreaptă - Grupul general Grigorescu - a fost şi ea retrasă pe linia: vest
Mănăstirea Caşin-Poiana Coada Babei - Dealul Dorului - vest Răcoasa
- Vârful Momâia.68
În regiunea Focşanilor, românii şi ruşii ocupaseră în retragere
linia Putnei, mai spre vest, frontul era pe Valea Şuşiţei, pe unde trecea
pe la Măgura Odobeştilor în V alea Oituzului.
Cea mai mare parte a judeţului a fost ocupată de armatele
Puterilor Centrale: 50 de comune din cele 80.69 Prefectura şi-a mutat
sediul la Sascut sub conducerea lui Anton M .Aiaci.
Îndârjirea cu care trupele române luptau în Vrancea şi spiritul lor
de sacrificiu în a-şi apăra pământul strămoşesc, I-au impresionat
puternic pe Nicolae Iorga, care scria că: ,,De două luni de zile mai ales

necontenite lupte se dau în Vrancea. Cele trei văi care o străbat sunt
pline de oştile noastre care apără cu o înverşunare înaintea căreia, cu
recunoştinţă şi admiraţie s-a înclinat Regele însuşi, acest colţ de veche
şi mândră viaţă românească". 70
Din păcate, campania anului 1 9 1 6 s-a încheiat cu rezultate
nedorite pentru armata română care pierduse 50.000 de oameni, la care
se adăugau alţi 80.000 răniţi, iar 78.000 căzuseră prizonieri.71
Era "un sfârşit trist, care sfâşia de durere inimile românilor " 72•

Dar "cu tot tragicul situaţiei, soldatul român a avut tăria de suflet
.

67 Mareşa! Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din războiu (1916-1918), cu 62
de ilustraţii în text, Editura " Cultura Naţională", Bucureşti, 1 935, p. l 1 8
68

C.Kiriţescu, op.cit., p.539

69 Mihai-Liviu Adafini, Oraşul Focşani în timpul ocupaţiei germane din
Primul Război Mondial în Cronica Vrancei, vol.lll, coordonator: Horia
Dumitrescu, Editura Pallas, Focşani, 2002, p. 1 59

70 N .Iorga, Voinţa obştii româneşti . . . , p . l 26
71 C.Kiriţescu, op.cit., p.543
72 Ibidem, p.542
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ca, în prevederea zilei de mâine, să-şi părăsească familia şi casa,
lăsându-le pe mâna hoardelor străine şi să ia drumul retragerii, de-a
lungul ţării întregi, de la Turnu Severin până la Siret, pe drumurile rele
şi desfundare, în luptă cu lipsurile, cu gerul iernii şi cu duşmanul,
credincios datoriei şi steagului.
Mulţumită lui, s-a salvat tot ce era trebuincios reconstituirii noii
armate - recrulii, răniţii, materialul de război, parcul de locomotive şi
vagoane şi tot ce se decisese a se evacua din Bucureşti şi din celelalte
centre, tot ce era trebuincios reconstituirii puterii noastre militare, care
mâine va fi chemată din nou la lupta pentru cinstea şi salvarea ţării. " 73
Moralul

armatei,

înfrântă dar nu

nimicită,

precum

şi

al

milioanelor de români a rămas nealterat.
A urmat, putem spune Iară teama de a greşi, una dintre cele mai
sublime victorii obţinute de poporul român pe timp de relativă pace, Iară
de care nu ar fi fost posibilă epopeea de la Mărăşti - Mărăşeşti - Oituz:
refacerea potenţialului militar şi uman al armatei române din iarna şi
primăvara anului 1 9 1 7.

,,Să nu blăstămăm. Să mulţămim. Căci numai aşa, prin suferinţa
pe care toţi o purtăm pentru acelaşi motiv, prin apărarea însăngerată a
flecării bucăţi de pământ, prin confundarea în aceeaşi ruină a
stăpânirilor noastre, numai aşa vom putea ajunge fraţi drepţi pe acest
pământ pe care în sfârşit îl vom iubi cu toţii " scria istoricul Nicolae
-

Iorga. 74

Efortul depus, cu siguranţă, în cele mai dificile momente ale
existenţei sale, a constituit răspunsul dat de poporul român momentului
istoric prin care-i fusese dat să treacă.
Era o victorie obţinută în numele Ţării şi libertăţii ei.
73 Ibidem, p.542 - 543
74 N .lorga, op. cit. , p.80 - 8 1
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ÎN ÎNSEMNĂ RILE DE PE FRONT ALE GENERALULUI
ION RAŞCU
Dumitru Huţanu

15 august 1916. Cum era şi ziua intrării României în Primul
Război Mondial, ziua de început a însemnărilor generalului Ion Raşcu,
firesc, consemnează opinia acestuia privind însemnătatea momentului.
Nu putea fi alta decât aceea generală, cu atât mai mult cu cât venea de la
un fiu al Focşanilor, Oraş al Unirii, ale cărui copilărie şi adolescenţă au
fost marcate de atmosfera patriotică care domina toată suflarea oraşului,
atât după Unirea Principatelor Române de la 1 859, cât şi după unificarea
oraşului separat, până la 1 O iulie 1 862, în Focşanii Moldovei şi Focşanii
Munteni.
Exprimându-şi adeziunea la opţiunea intrării în război alături de
Tripla Înţelegere, ca fiind ,,singura ocazie când am putea să dezrobim
pe fraţii noştri", aflaţi sub dominaţie străină, ofiţerul cu o solidă
pregătire militară, profund cunoscător a dimensiunii umane şi materiale,
care va fi antrenată în eveniment, era conştient că "vom face sacrificii

imense, dar nici un sacrificiu nu va fi prea mare pentru realizarea
acestui mare ideal" . Manifestaţiile entuziaste cu care românii din tot
spectrul social au primit vestea sunt, pentru el, "ca o presimţire
naţională că vom reuşi" .
16 august 1916. Trece de la entuziasm la analiza pertinentă a

momentului. Intrarea României în război după doi ani de neutralitate a
provocat ample şi, uneori, pătimaşe discuţii în epocă. Faptul a fost pus
pe seama primului-ministru,
fie a slabei înzestrări a
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armatei. De aici şi amplele comentarii ale generalului Ion Raşcu.
Motivul nepregătirii armatei pentru un asemenea eveniment i se
pare generalului nejustificat pentru că, la 1 9 1 6, ,,nu suntem mai bine

pregătiţi ca înainte, ba dimpotrivă. " Armamentul şi muniţiile se aflau
,,aproape în starea în care ne-a surprins războiul european " la 1 9 1 4.
Argumentează prin faptul că ,,gennanii au întrerupt aprovizionarea"
armatei române; iar ruşii, de asemenea, ,,nefiind siguri pe noi. " În ce
priveau posibilităţile interne, .Jn ţară, cu arsenalul şi puţinele fabrici ce
avem, n-am putut face mai nimic. "
Situaţia îi prilejuieşte întoarcerea la anul 1 907, când Alexandru
A verescu, ca ministru de Război în guvernul Sturdza, intenţiona să facă
din Arsenalul românesc o ,,sucursală a Fabricii Krupp " , ,.,dar atunci a

ţipat toată lumea din opoziţie în contra acestei idei şi a rămas baltă".
Remarcă, pe bună dreptate: ,,Astăzi am fi avut în ţară o fabrică pentru
tunuri şi muniţii bine utilată, cu aprovizionamente de materiale şi cu
lucrători naţionali bine dresaţi în toate ramurele acestei industrii" . Nici
cu echipamentele nu stăteam prea bine.
Şi

entuziasmul

,,se tocise" , după doi

ani

de

aşteptare,

contingentele de completare şi rezervă suportaseră o concentrare
îndelungată şi erau nemulţumite de starea de sărăcie a familiilor rămase
acasă, rară ajutoare din partea Statului.
Comentând şi decizia politică, o consideră nejustificată dacă
amânarea intrării în război ar fi avut drept motivaţie aşteptarea ca
viitorii adversari să se fi istovit în lupte, iar ,.,dacă norocul lnţelegerii ar

fi crescut, puteam risca ca să nu mai aibă nevoie de ajutorul nostru şi
să pierdem această ocazie aşa de favorabilă" pentru dezrobirea
pământului românesc.
Cunoscând probabil din surse care nu-i dădeau .certitudine,
motivaţia politică a păstrării neutralităţii şi a alegerii momentului
prielnic de intrare în război, gândit, pregătit şi impus genial de
I.I.C.Brătianu, acţiune confirmată apoi de istorie, generalul Ion Raşcu
consemna: "cred că a avut dreptate guvernul să caute să le precizeze
bine [condiţiile de intrare în război - n.n.] şi să fie acceptate de toate
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puterile Înţelegerii şi mai ales de ruşi căci cu aceştia noi am mai păţit-o
odată în 1877 când, deşi ne garantase integritatea teritorială, totuşi,
după război ne-a luat Basarabia. "

18 august 1916. După ce redă ordinea de bătaie a Armatei
Române, sesizează efortul principal îndreptat spre Transilvania intuind
intenţia guvernului ca inevitabila pace ce se va încheia la sfârşitul
conflagraţiei ,,să ne apuce cu cât mai mult teritoriu românesc din

Austro-Ungaria cucerit de noi, pentru ca să nu avem discuţii cu ruşii ",
pentru că circulau deja zvonuri că ., la discutarea condiţiilor intrării
noastre în acţiune pretindeau Cernăuţii, cu Nordul Bucovinei ca fiind
cucerite de ei. "
Celălalt argument, perfect justificat prin importanţa sa, acceptat
de general fără rezerve, era acoperirea mai bună a ţării "care, din cauza

întinderii frontierei şi îngustimii teritoriului, este mai expusă a fi
invadată, din această parte. " Planul, cum auzise, fusese întocmit de
generalul Iliescu împreună cu primul-ministru "în cel mai strict secret" .
După ce consemnează şi declaraţia de război a Germaniei

împotriva României, notează ş.i eventuala însărcinare a sa de comandant
al Corpului 7 Armată, ce va fi constituit din două divizii, stabilite la
Bazargic şi Silistra.

19 august 1916. "Ordinea de bătae" a Armatei Române îi

sugerează ofiţerului de carieră câteva observaţii, unele dintre ele vor fi
confirmate,

mai

târziu,

în

desfăşurarea

operaţiunilor,

altele

în

schimbările ce se vor produce la nivelul conducerii armatei.

,,Slăbiciunea armatei noastre" o pune pe seama ,,sporului
nemăsurat al efectivului (de la 15 divizii de infanterie la 23), încadrarea
unui mare număr de ofiţeri rezervişti, cu mai puţină experienţă". Şi
conchide: ,Jn orice caz, mai ales că avem să ne batem şi cu germanii,
ne-am întins prea mult şi mă tem că o să ne rupem. "
Aceeaşi situaţie o regăseşte şi în efectivele Artileriei, la care se
adaugă înzestrarea ei, cu tunuri de câmp vechi Krupp de 87

mrn

şi tunuri

grele, dislocate din fortificaţiile Bucureştilor. Toate acestea grevau
substanţial starea armatei.
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Deşi se simte o undă de subiectivism, justificată pentru un ofiţer
cu o solidă pregătire militară, cu o experienţă în tactică şi strategie în
domeniu, observaţiile sale privind personalitatea generalului Iliescu şi
poziţia căpătată la nivelul conducerii Armatei Române la începutul
desfăşurării operaţiunilor militare par îndreptăţite.
Punând numirea generalului Iliescu, ca secretar general al
Ministerului de Război şi şef al Statului Major General, ,factotumul în

ce priveşte armata", pe seama arniciţiei cu ministrul de Război, "numai
cu numele", generalul Ion Raşcu notează: ,,Fără îndoială că lliescu este
un om inteligent, dar n-are pregătirea necesară, e prea tânăr şi fără
experienţă, căci n-a comandat niciodată măcar o brigadă la vreo
manevră. . . afară de asta n-are nici o autoritate faţă de comandanţii de
armată care, cu toţii, i-au fost profesori. " Cu o uşoară ironie, se miră
cum de M(ajestatea) S(a) Regele şi Brătianu ,,şi-au asumat răspunderea
să dea oştirea pe mâna unui asemenea copil", "cine ştie poate s-o
ascunde în generalul lliescu vreun geniu napoleonian". Dând curs
zvonurilor, opunîndu-1 pe seriosul şi studiosul Napoleon "omului de
chef' Iliescu care "în fiecare seară petrecea cu femei uşoare",
înconjurat de "ofiţeri intimi" care dispuneau ,,de numiri şi mutări în
oştire după simpatiile lor", credea că, ,,mult înainte de intrarea noastră
în război, lliescu îşi tocmise acest post. "
Argumentează cu jocul făcut cu generalul Vasile Zottu, pe care
1-a scos la pensie de pe funcţia de Şef al Marelui Cartier General fără a
numi pe altcineva în loc. La protestele din presă, pentru a domoli
spiritele, îl rechearnă în activitate pentru ca, la mobilizare, să renunţe din
nou la acesta, profitând de starea de război când nimeni ,,n-a mai

îndrăznit aşa ceva". Totodată, îşi exprimă nedumerirea cum ,,generalul
Zottu a primit să fie paravanul lui Iliescu şi să-şi asume răspunderea
pregătirii noastre de război, pe când, în realitate, acesta făcea totul
împreună cu Lt.col.Răşcanu şi maiorul Rosseti, cumnatul lui Brătianu. "
20 august 1916. Pleacă la Călăraşi. Consemnează primii ofiţeri
căzuţi în luptele din Transilvania.

21 august 1916. Ajunge la Călăraşi. Face observaţii privind
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situaţia de pe frontul nostru din Transilvania. 1 se pare înaintarea noastră
prea înceată, ,,după şase zile de operaţii fără să fi întâmpinat rezistenţe

grave. "

Atingerea aliniamentului pe Valea Mureşului, "înainte de a ni se
opune forţe mai însemnate inamice", pentru a se micşora frontul, a se
ieşi din munţi şi a permite armatelor noastre să se sprijine reciproc, o
consideră o necesitate; ,,n-avem o minută de pierdut, trebuie să înaintăm

riguros", scrie el. Acţiunea este posibilă şi pentru că .,apărarea
ungurească, fiind încă ameţită de surpriza ce a suferit. "
22 august 1916. Odată investit cu comanda unei mari unităţi
militare pe frontul dobrogean, începând cu această zi, însemnările

generalului Ion Raşcu vor avea ca obiect întreaga şi complexa
desfăşurare a evenimentelor din această zonă de operaţiuni, cu
raţionamente şi observaţii pertinente, obiective, sincere, probând fără
îndoială solida sa pregătire militară, teoretică şi practică, calităţile sale
morale şi profesionale de comandant de mari unităţi. Multe dintre
judecăţile, observaţiile şi evaluările sale, vor fi reliefate, ulterior, de
cercetarea istorică a Războiului Întregirii Neamului.
Referindu-se la situaţia la zi din Dobrogea, tacticianul şi strategul
Ion Raşcu sesizează intenţia inamicului, prin atacurile de la Bazargic şi
Silistra şi, îndeosebi, de la Turtucaia ,,să ne rupă de Dunăre şi Ţară şi

să ne arunce în Marea Neagră ".

Dacă la Bazargic Divizia a 1 9-a s-a retras fiind atacată de forţe
inarnice numeroase, la Silistra, cele două batalioane de acoperire s-au
retras ,,numai în faţa unor demonstraţii zgomotoase ale cavaleriei (au

râs şi bulgarii de noi)".
Lipsa mijloacelor de recunoaştere scrie el, nu putea fi invocată,
iar trupele noastre "rămân acoperite pe vecie de ruşinea de a fi părăsit
postul fără să fi fost silite de inamic. "
În ceea ce privea Turtucaia, crede că situaţia era mult mai gravă;
izolată complet, era imposibil de rezistat.

23 august 1916. Turtucaia este atacată cu înverşunare, trupele
române respingând zece atacuri. Îngrijorat, Comandamentul Armatei a
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III-a cere în ajutor încă 16 batalioane. Starea precară a artileriei şi-a spus
cuvântul, apărarea noastră fiind depăşită de superioritatea atacului
inamic.
Pleacă la Bucureşti, la Comandamentul Armatei a III-a, pentru
noi ordine ,,asupra însărcinării mele ".
Aici, îl găseşte pe generalul Aslan "într-o stare mare de
enervare" din cauza veştilor de la Turtucaia. În faţa ministrului
dr.Angelescu, a generalului N.Constantinescu, veniţi şi ei pentru veşti,
Aslan critica sever conducerea Armatei, reproşând că lăsase Turtucaia

,,total nepregătită" şi cu planul de operaţii întocmit ,fără să consulte pe
nici unul tiintre generalii annatei. "

Generalul Ion Raşcu regretă prezenţa pe front a ajutoarelor
trimise la Turtucaia pentru că acţiunea n-a avut alt rezultat ,ţ}ecât să
amâne căderea cu o zi" şi notează: "Ce bine ar fi fost să nu fi ajuns nici
unul [din cele 12 batalioane - n.n.], am fi scăpat o divizie şi jumătate de
dezastru ".
Discutând

cu

generalul

Teo9orescu,

apărătorul

Turtucaei,

neîndoindu-se de adevărul spuselor, nu ezită să relateze un aspect pe
care istoriografia, într-o oarecare măsură, din preocuparea de a relata
doar eroicul, gloriosul a evitat să-I consemneze: ,,panica grozavă" din

rândul trupei, în anumite momente dificile ale operaţiunilor, fenomen
firesc, uman şi real într-un război.
În acest sens, nu ezită să scrie că dezordinea şi fuga de pe front
căpătau proporţii şi că, pentru restabilirea ordinii, a fost nevoie ,,să se

omoare câţiva [soldaţi - n.n.] pe loc" . Se spunea pe la Comandamentul
Armatei a III-a, ,,că însuşi generalul Teodorescu a împuşcat trei soldaţi
cu mâna sa. "
Divizia a 9-a, aflată la Silistra, a primit Ordinul nr. 1 52 al Marelui

Cartier General de a ataca inamicul din spate, la est de Turtucaia.
Divizia a 3-a, cu batalioanele conduse de colonelul Paulian şi colonelul
Condeescu, urma să execute acţiuni de recunoaştere spre Alfaltar şi
Haskioi - Doimuslar şi să atace, în ziua de 23 august, pentru ,,a câştiga

aerul necesar împrejurul capului de pod şi a degaja şoseaua Turtucaia
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- Silistra. " Din nefericire, nici unul dintre batalioane n-a putut executa
ordinul. Colonelului Condeescu nu-i parvenise ordinul şi a fost hărţuit
de cavaleria bulgară, iar colonelul Paulian s-a blocat într-un sat din
cauza drumurilor şi a lipsei de apă.

Ajunsă, după cinci ore de marş, la "revărsatul zilei" în Sarsânlar,
Divizia a 9-a a intrat în luptă până pe la jumătatea zilei când, odată cu

căderea Turtucaei, a primit ordin de retragere.

Retragerea s-a făcut într-o ,,panică grozavă", o "învălmăşeală

indescriptibilă, înspăimântând populaţia şi autorităţile din Silistra ".
24 august 1916. Comentând eşecul de la Turtucaia, generalul Ion

Raşcu crede că una dintre cauze a fost emiterea de ordine de bătaie rară
a se ţine seama de distanţa mare dintre Silistra şi Turtucaia (50

km), de

terenul deluros, greu de străbătut, obligând Divizia a 9-a să se împrăştie
pe toată centura Silistrei.
Mai eficace, crede el, ar fi fost o acţiune exterioară a trupelor
trimise în ajutor şi a Diviziei a 9-a: "Cu asemenea forţă s-ar fi putut
salva Turtucaia şi cruţa oştirea noastră de ruşinea păţită ".
De capcana în care fuseseră trimise cele 1 2 batalioane în ajutor,
căzute în mâinile bulgarilor - scrie el - erau vinovaţi nu numai cei de la
comanda Armatei a III-a, ci şi strategii de la Marele Cartier General al
Armatei.
Şi argumentează: ,,A fost şi mai nenorocită ideea de a păstra

Turtucaia cu orice preţ numai pentru ambiţia de a nu ceda b,ulgarilor. "
Iar teama de un atac asupra Bucureştilor pe la Olteniţa i se părea
nefondată pentru că forţele de apărare a Capitalei erau încă intacte.

Conchide cu o dură, dar realistă apreciere: ,,Pierderea trupelor
din Turtucaia este o teribilă lovitură dată armatei noastre şi ne
provoacă o adâncă descurajare, nu numai prin ea însăşi, dar mai ales,
prin faptul că s-a pus în evidenţă incapacitatea de conducere a Marelui
Cartier General şi a Comandamentului Armatei a III-a ".
25 august 1916. Însemnările continuă cu informaţii despre frontul
dobrogean, despre noile măsuri luate în conducerea şi acţiunea trupelor.
Garnizoana Silistra primea întăriri prin sosirea Brigăzii a 40-a de la
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Brăila, condusă de "un brav veteran din 1877'', colonelul Tomovschi.

Consemnează formarea Armatei de Dobrogea, sub comanda generalului
rus Zoiancicovscki care, în seara zilei, se afla la Călăraşi, venit pentru
consultări cu generalul Basarabescu, comandantul Diviziei a 9-a, privind
situaţia trupelor.
La discuţii participă, alături de cei doi generali, Ion Raşcu şi
adjutantul regal, colonelul Anglielescu.
În eventualitatea unui atac inamic, generalul rus propunea două
variante. Prima, Divizia a 9-a să reziste la Silistra cel puţin trei zile,
până la sosirea celorlalte divizii grupate la Bazargic şi, a doua, Divizia
să se retragă pe malul Dunării. Pentru a nu se întâmpla şi la Silistra ceea
ce se petrecuse la Turtucaia, se adoptă a doua variantă, mai ales că
colonelul Anghelescu "venise cu aceeaşi părere de la M.(arele)
C. (artier) G(eneral) ".

26 august 1916. Divizia a 9-a s-a retras spre Rahova.
27-31 august 1916. Preconizata numire a sa la comanda Corpului
7 Armată întârzia. Marele Cartier General l-a numit comandantul
apărării Regiunii Mostiştea - Călăraşi, expusă permanent incursiunii
trupelor bulgare.
Face recunoaşterea terenului, constată locurile inaccesibile şi
prezenţa unui lanţ de lacuri rămase în urma retragerii apelor, ceea ce i-ar
permite organizarea apărării prin blocare cu trupe a defileurilor dintre
lacuri .
Marele Cartier General îi pune la dispoziţie şi părţile sedentare ale
Regimentelor de Infanterie 23, 63, 35, 75 şi 79 şi ale Regimentelor 20
Artilerie şi 5 Călăraşi, staţionate la Călăraşi. Din acestea reuşeşte abia să
organizeze 5 companii de artilerie, o baterie de artilerie cu 3 tunuri de
75

mm,

model vechi şi un pluton de cavalerie.

starea trupelor "era de plâns", îmbrăcămintea
zdrenţuită, echipamentul incomplet. Instrucţia lor militară era ,,absolut
Mai

mult,

slabă" , iar instructorii aveau "însuşi nevoie de a fi pregătiţi ".
Cu această ,,poleială a hopului", nota ironic Ion Raşcu, ,,Marele
Cartier General intenţiona să facă sâmburele unei mari unităţi" de mai
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târziu. Nu avea încotro, cu această ,,adunătură" a fost nevoit să
organizeze apărarea, punând "regiunea la adăpostul incursiunilor de
pradă ale bulgarilor ".
1 - 10 septembrie. Notează schimbările din conducerea armatei:
generalul Basarabescu ,,se zice la cererea sa" cu generalul Petala
Neculai, la comanda Diviziei a 9-a; generalul Georgescu, trimis ataşat
militar în Anglia, cu generalul Burghele Gh., la Corpul 5 Armată;
generalul Aslan cu generalul Al.Averescu la Comanda Armatei a III-a;
generalul Crăiniceanu la Armata a II-a
Crede că numirea generalului Al. A verescu s-a făcut în urma
intervenţiei " unui personaj politic (T./.)", ca "unul dintre cei mai
distinşi generali'', cu sarcina de a apăra Bucureştii.
Cum Averescu anunţase o manevră strălucită", concepută ca o
"
răzbunare pentru înfrângerile suferite, Ion Raşcu nota: ,,Deja jurnalele
au început a vorbi de planul generalului Averescu şi a-i cânta succesul.
Să dea sfântul să fie aşa! În orice caz. mare reclamangiu [în sensul de
reclamă - n.n.] mai e şi Averescu ".
Faptul că trupele române din Dobrogea sufereau continuu
înfrângeri şi în

1 8 zile se pierduse jumătate din provincie, îl

îndreptăţeşte să-şi exprime " temeri că vom fi siliţi să părăsim şi
Cemavoda " ceea ce se va şi întâmpla peste puţin timp.
,

10- 20 septembrie 1916. Regiunea de apărat, de sub comanda sa,
îi fusese mărită până la Feteşti, fără a beneficia de trupe suplimentare.
Primise doar două companii de jandarmi.
Notează iarăşi manifestări de laşitate de pe front, nu trece peste
incapacitatea unor ofiţeri de a-şi conduce trupa. În acelaşi timp,

relatează şi faptele de bravură "care umplu sufletele de mândrie",
exemplificând cu bravura soldaţilor din Regimentul 53 Infanterie care

"cu un avânt remarcabil" au executat un contraatac eroic, salvând
Divizia a 9-a dintr-o situaţie foarte critică.
Pentru restabilirea situaţiei din Dobrogea, Marele Cartier General

a trimis în sprijin patru divizii: Divizia a 2-a, de la Armata 1, condusă de

generalul Socek, Divizia a 1 5-a, de la Armata de Nord, condusă de
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generalul Eremia Grigorescu, Diviziile a 5-a şi a 1 2-a de Ia Armata a
11-a, conduse de generalii Hartel şi, respectiv, Găişanu.
Acum încep şi referirile generalului Ion Raşcu despre operaţiunea
generalului Al.Averescu de la Flămânda: ,Jn curând dar, Averescu al
nostru se va măsura cu Mareşalul german Makensen, renumitul
spărgător de fronturi şi care, acum, comanda forţele inamice (bulgari,
turci şi germani} din Bulgaria. "
Experimentatul stat-majorist Ion Raşcu îşi exprima de la început
rezervele, manevra de la Flămânda părându-i-se riscantă din trei motive:
1 . Întreţinerea unui pod peste Dunăre şi trecerea trupelor peste fluviu
riscau bombardamentul aerian şi al flotilei inarnice; 2. Cu Dunărea în
spate exista riscul ca toată trupa să cadă în mâna inamicului; 3. Era
necesar un atac extrem de viguros, ceea ce, în condiţiile date era greu de
realizat. Şi concluzionează: "Cum se vede, manevra nu prea are sorţi de
izbândă, ba, dimpotrivă, poate duce la dezastrul Corpului care o
execută şi atunci, mă întreb, masa asta, cu care vrem să cădem în
spatele inamicului, n-arfi fost mai bine s-o unim cu atacul de pe front şi
să dăm o bătălie cu toate forţele reunite ? Mie îmi face efectul că
generalul Averescu, umblând după un succes personal, cu acest plan,
caută, cum zice francezul: amiaza la 14 ceasuri. "
Notează alte schimbări Ia comanda unor divizii: general în
rezervă Cocărescu în locul generalului Muică la Divizia a 1 1 -a,
colonelul Scărişoreanu în locul generalului Arghirescu la Divizia a 6-a.
Generalul Costescu, concetăţean cu autorul însemnărilor, este

"lăsat pe dinafară pentrucă îndrăznise, în timpul unei mese, să critice
unele dispoziţii ale M(arelui) C(artier) G(eneral) şi a fost reclamat,
printr-un raport scris de şeful său de stat-major. Influenţat şi sigur
afectat în orgoliul său, generalul Iliescu a intervenit la M(ajestatea)
S(a) Regele Ferdinand, care i-a luat comanda unităţii. "
Revoltat, generalul I.Raşcu notează: ,,Proastă şcoală inaugurează
Iliescu în oaste, încurajând delaţiunile subalternilor contra şefilor şi
făcând din ofiţerii de stat-major spionii şefilor, în loc să-i servească şi
ajute cu credinţă şi devotament. "
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Ancheta ofiţerilor care şi-au părăsit trupele îi prilejuieşte alte
observaţii privind dezastrul de la Turtucaia. O primă vină o găseşte
Marelui Cartier General care a ordonat apărarea acestui cap de pod

,fără pod'' până la ultima suflare, fără să ţină cont de faptul că, nefiind
pod, apărarea era peste puterile gamizoanei. Ca atare, ,fatalmente urma

să fie copleşită şi capturată toată ca într-o şoricărie, cum s-a şi
întâmplat. "
A fost un sacrificiu fără rost, ,,strategia celor trei capete de la
M(arele) C(artier), care conduc armata noastră: gl.lliescu, lt.col.
Răşcanu şi maiorul Rosetti. "
Altă vină, crede autorul însemnărilor, revenea Comandamentului
Armatei a II-a care trebuia să întrevadă marea lovitură ce i se va da la
Turtucaia, care cunoştea gravitatea situaţiei, şi care, deşi căpătase
întăriri, a trimis succesiv 1 2 batalioane în luptă în loc să gândească o
manevră exterioară, singura capabilă să ajute Turtucaia.
O a treia vină revenea Comandamentului Apărării care săvârşise
multe greşeli: n-a tăiat culturile din faţa tranşeelor, uşurând apropierea
inamicului fără a fi observat; n-a executat acţiuni de recunoaştere a
terenului, a drumurilor de acces, n-a dirijat bine trupele, ceea ce a dus la
rătăcirea unităţilor, la pierderi inutile şi la acte de indisciplină; n-a cerut
o recunoaştere aeriană a frontului pentru a asigura o mai bună eficienţă a
tragerilor de artilerie.
Cu amărăciune şi o undă de revoltă, justificată pentru militarul de
carieră pentru care onoarea este mai presus de orice se opreşte asupra
atitudinii Comandantului apărării care, de teama prizonieratului, şi-a
părăsit postul. Ar fi putut, cu rezerva avută la dispoziţie, să declanşeze o
contraofensivă, "cum îi indica datoria şi onoarea sa de comandantul
unui loc întărit", n-a ştiut să-şi dozeze forţele. Încheie: ,,Rămân

înmărmurit, gândindu-mă cum a putut generalul Teodorescu,
comandantul apărării, să judece că este mai dezonorat de a cădea
prizonier, făcându-şi datoria în capul trupelor sale, decât de a-şi părăsi
postul. "
20 septembrie 1916. Generalul Ion Raşcu este numit comandantul
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Grupului de Divizii 5 şi 1 9 române de la aripa stângă a frontului
dobrogean, înlocuindu-1 pe generalul Hartel. Urmează să se prezinte
generalului rus Zoiancicovski, comandantul Armatei de Dobrogea.
Adaugă: ,,Dumnezeu să mă ajute să fac şi eu o ispravă cît de mică. "

21 septembrie 1916. Împreună cu ce i-a mai rămas din Cartierul
Corpului 7 Armată, pleacă la Călăraşi. Pe drum se opreşte la Cartierul
General al Armatei de Dobrogea, aflat la Medgidia, unde este ,.primit de

generalul Zoiancicovski foarte cordial", pe care-I asigură că-I va servi
cu devotament. Noaptea ajunge la Constanţa.

22 septembrie 1916. Ia contact cu generalul Hartel care-I pune la
curent cu situaţia diviziilor şi a frontului. Situaţia era dificilă. Trupele
acopereau un front de 1 2 lan, între satele Amzacea şi Perveli, cu un
efectiv al diviziilor reduse la jumătate, cu un singur regiment de artilerie
dotat cu tunuri vechi de 87

mm,

fără muniţie. Doar o singură baterie era

în stare de luptă.

23 septembrie 1916. Ia comanda Grupului de Divizii 5 şi 19 şi
hotărăşte un atac asupra întregului front inamic. Îşi încheie însemnarea
cu: ,,Dumnezeu să-mi ajute a-mi inaugura bine comanda mea. "
24 septembrie 1916. Starea precară a trupelor, fizică şi numerică,
superioritatea inamicului au condus la eşecul atacului. E trist. Singura
consolare era că nici sârbii şi ruşii n-au făcut prea mult.
Revine cu însemnările asupra operaţiunii Flămânda, după ce
discutase şi cu un martor ocular, generalul C.Petala, unul dintre
executanţi, cel care trecuse printre primii Dunărea cu Brigada sa.
Printre cauzele eşecului enumeră ,,teribilul bombardament din
aeroplanele inamice [care] s-a dezlănţuit asupra podului şi asupra
trupelor noastre în şesul Dunării de la Flămânda", o furtună mare care
a distrus podul, atacul cu torpile a flotilei austriece, determinându-1 pe
generalul A verescu să renunţe la manevră şi să ordone retragerea
trupelor care trecuseră Dunărea. Mai notează şi cauze subiective care,
chiar puse sub semnul îndoielii, pot fi luate în consideraţie de cercetarea
istoriografică: Se spune că manevra a fost întreruptă de Marele Cartier
General din gelozie şi din cauza înfrângerii Armatei a II-a la Braşov.
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Consemnează şi varianta generalului Iliescu ( mi-a spus-o mie,
"
personal " ) cum că A verescu a venit cu propunerea opririi manevrei, iar
Marele Cartier General şi-a însuşit-o ,fiind silit de evenimentele de la
Armata a Il-a ". .Jnutil, notează el în final, să adaug că jurnalele
tachiste ţipau pe toate drumurile că gelozia lui lliescu este adevărata
cauză. "
25 septembrie 1916. Primeşte rapoarte de la comandanţii de
divizii asupra moralului trupei şi al ofiţerilor, cuprinşi ,,de profundă
descurajare" . Le înapoiază cu observaţia: "0 asemenea slăbiciune de
îngeri nu este permisă unor ofiţeri bătrâni ca comandanţii de regimente
şi divizii care, în loc să reacţioneze căutând a ridica moralul ofiţerilor
şi aceştia trupei, se fac ecoul demoralizării lor. " Şi adaugă, pentru el:

,,Am fost prea blajin, trebuia să cer să li se ia comanda, dar erau prea
mulţi. "
27 septembrie 1916. Îşi instalează Cartierul General la Musurat.
Constanta este bombardată.

28 septembrie 1916. Se află tot în defensivă. Soldaţi şi gradaţi
români, din efectivele sale, sunt decoraţi de generalul rus Zoiancicovski,
comandantul Armatei de Dobrogea, cu ordine şi medalii ruseşti.
Generalul Ion Raşcu mulţumeşte.

30 septembrie 1916. Notează schimbări la comanda trupelor.
Generalul

N.Petala,

comandantul

Diviziei

a 9-a,

a fost

numit

comandantului Corpului 1 Armată, în locul lui Proporgescu, căzut în
luptă. Colonelul Holban era numit la Comanda Diviziei a 9-a. Face
referiri şi la generalul Popovici, pe care-I înlocuise Praporgescu, despre

care se spunea că lua masa cu lăutari, ,,se ciupea foarte des", zeflemisea

,fără ruşine hotărârea noastră de a ne bate cu nemţii ", pe când chefuia,
trupele germane îi cădeau în spate pe V alea Lotrului, deşi fusese
avertizat din vreme de prefectul judeţului Vâlcea

"

De va fi aşa luarea

comenzii era o pedeapsă prea mică ", încheia generalul Ion Roşea.
2 - 5 octombrie 1916. Au avut loc lupte sporadice, hărţuieli de o
parte şi alta a frontului.

6 octombrie 1916. Trupele sale sunt atacate pe tot frontul;
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Divizia a 9-a a fost nevoită să se retragă puţin, primeşte în ajutor doar
două batalioane.

7 octombrie 1916. Continuă atacul inamic asupra Diviziei a 9-a
care se retrage pe aliniamentul Muraton - Carlichioi - Lacul Tuzla.
Cade răpus de gloanţele duşmane, aflat în fruntea trupei sale, colonelul
Constantinescu, comandantul Regimentului 23 Infanterie, "ofiţer instruit

şi de mare merit. militar şi ca om. "

Reuşind să se menţină cu trupele sale pe poziţii, generalul Ion
Raşcu

primeşte,

prin Ordinul

2 1 7,

mulţumirile

generalului

rus

Zoiancicovski, ,,pentru frumoasa conduită de astăzi, care va forma

obiectul raportului" pe care ofiţerul rus îl va înainta în aceeaşi zi
M.S.Regelui.

8 octombrie 1916. Puternic atac inamic asupra Diviziei a 9-a care
este nevoită să se retragă, atrăgând după sine şi Divizia a 1 9-a.

toţi ofiţerii mai de inimă dispăruţi" cu ,,trupele
"
împrăştiate şi fără control", diviziile s-au retras pe linia Osman-facâ -

Dezorganizate, cu

Haziduluc - Agigea.

·

În seara acestei zile, Ion Raşcu pleacă Ia Constanţa, urmând să
predea comanda generalului rus Pavlo, el primind comanda Grupului de
Divizii 2 şi 5 a Flotilei de Dunăre, de Ia dreapta Frontului dobrogean.

9 octombrie 1916. De cum s-a luminat de ziuă, inamicul atacă;
Iară ofiţeri şi gradaţi trupele române părăsesc tranşeele. Mâhnit, în
speranţa unei situaţii mai bune a unităţilor sale amână predarea comenzii
către generalul rus Pavlo, dar nici acesta nu insista. Cum flotila rusă,
care trebuia să-I sprijine, nu dădea nici un semn de viaţă, este nevoit,
pentru a opri retragerea trupelor, să împrăştie în spatele liniilor un
regiment de călăraşi. Situaţia este din ce în ce mai critică. Frontul s-a
apropiat Ia 5 km de Constanţa. ÎI sfătuieşte pe Pavlo să părăsească
oraşul. Pentru a redresa cât de cât situaţia, încearcă o manevră de
protejare a Diviziei a 9-a, iniţiind un atac cu Divizia a 1 9-a. Se pare că
acţiunea nu-i reuşeşte, devreme ce notează că ambele divizii sunt
nevoite să se retragă spre Cemavodă.
Undeva pe şoseaua Caramurat - Constanta îi predă generalului
1 44

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Campaoia militari dio 1916 reflectată îo însemoirile de pe froot ale geoeralului Ioo Raşcu

Pavlo comanda unităţilor sale.
Un călăreţ îi aduce ordinul de a se prezenta la noua sa comandă,
trece pe la Cartierul General al Armatei de Dobrogea, aflat la Saragea
pentru instrucţiuni.
Notează lapidar: ,,Aici se încheie activitatea mea de la comanda

aripei stângi a frontului dobrogean. "
10 octombrie 1916. Pe la jumătatea zilei ajunge la Hârşova, unde
se stabilise Cartierul Armatei de Dobrogea, se prezintă generalului

Zoiancicovski. Acesta îl primeşte .,extrem de afabil" şi îi mulţumeşte

pentru ,,modul cum a condus trupele" până acum. Pleacă spre
Cemavodă. Ajunge la Gara Saligny, unde era Cartierul General al
Corpului de Divizii 2 şi 5 , primit spre comandă.

Dă ordinul de zi: ,,Fac cunoscut Diviziilor 2 şi 5 că am luat
comanda grupurilor lor. Poziţiile ce avem de apărat sunt de cea mai
mare importanţă. De stăpânirea lor depinde soarta Dobrogei şi a
întregii noastre companii în această provincie.
De aceea, vă leg pe toţi, trupa şi ofiţeri ai acestor divizii şi mă leg
împreună cu voi, prin cel mai sfânt jurământ înaintea lui Dumnezeu, a
Ţării şi înaintea umbrelor acelor ce s-au jertfit până acum de a le apăra
până la ultima suflare. Aşa să mă ajute Dumnezeu. Dat în Cartierul
nostru, la Cernavodă, la 10 octombrie 1916 " .
11 octombrie 1916. Situaţia de pe front devine gravă. Este nevoit
să ordone distrugerea podului de peste Dunăre. Divizia a 2-a este atacată
puternic, generalul I.Raşcu o sprijină cu un foc intens de artilerie,

reuşind să-i ţină .,la respect" pe germani toată ziua, provocându-le
pierderi grele.
Este atacată şi Divizia a 5-a. Comandantul ei, generalul C.Petala,
înspăimântat, cere retragerea. I.Raşcu notează: ,,Frica generalului

Petala era aşa de mare încât şi-a părăsit postul de comandă, din
fericire, urmarea faptelor a arătat că pericolul a fost exagerat de
imaginaţia sa. " Nu i-a putut acorda ajutor, abia a putut să trimită două
batalioane de rezervă pentru apărarea podului de peste Dunăre.
Mai mult, ruşii retrag o baterie de artilerie grea, .,vechituri din
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bronz", pentru a nu cădea în mâinile inamicului. Şi generalul este nevoit
să ordone evacuarea materialului mobil de artilerie, pe şlepuri şi pe jos,
spre Hârşova şi Măcin. Cemavodă este bombardată intens. Seara
primeşte ordin de retragere a celor două divizii. Distrugerea podului de
peste Dunăre este lăsată la latitudinea sa.

12 octombrie 1916. Ajunge la Ghizdureşti. Aici, generalul Socek

îi raportează �ă· Divizia sa, a 2-a ,,s-a retras în regulă" din Cernavodă.
Şi generalul C.Petala îşi retrage Divizia a 5-a la Siriu.

Dezaprobă gestul generalului C.Petala de a-şi părăsi trupa ,,în
voia întâmplării". Punând sub semnul îndoielii atitudinea acestuia,
bănuieşte că a făcut gestul de a se duce la Cartierul Armatei de Ia
Hârşova ca să-I încrimineze că nu i-am dat ordinul de retragere la timp.
Convins că a greşit, generalul Petala s-a întors la Divizie. I.Raşcu

îl întâlneşte la Ghizdureşti ,foarte plouat de prostia ce făcuse" .

Reuşita generalului I.Raşcu de a retrage diviziile, cu toată dotarea,
salvând artileria mobilă de la capul de pod Cemavodă a provocat

,,bucurie mare la Cartierul Annatei. "
13 octombrie 1916. Revine asupra ,,atmosferei frumoase" pentru
el de la Cartierul Armatei pentru reuşita sa de a menţine, pe 1 1
octombrie, Cemavoda şi ,,de a retrage fără pierderi " trupa şi
materialele. Află că e propus pentru o distincţie militară cu un raport
foarte elogios în care era relatat "tot ce făcusem de bun de la venirea
mea la Annata de Dobrogea" şi notează: ,,nu mă bucură atât aceasta,

cât mă bucură faptul că am putut face şi eu ceva de seamă în aşa noean
de nenorociri. " Cu condescendenţă, scrie că " Petala şi-a primit
răsplata" , a fost pus în retragere din oficiu. Se mulţumeşte doar cu
dictonul: Aşa e, când sapi groapa altuia, cazi într-însa. "
"
13 - 15 octombrie 1916. Situaţia de pe front era încă dificilă şi
continua retragerea. Starea trupelor rămânea aceeaşi, înspăimântate şi
înjumătăţite. Patru divizii (a 2-a, a 5-a, a 9-a şi a 1 9-a) abia dacă adunau

,,5000 de baionete". Se subliniază că nu era de acord cu hotărârea
generalului rus Sirelius, comandantul Corpului 4 Siberian care "avea
iniţiativa retragerii" . O luase ,fără a fi silit" , obligând, astfel şi trupele
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române la retragere.

Divizia a 2-a "înspăimântată, fuge de pe poziţii" şi, ca atare, este

înlocuită cu Diviziile a 9-a şi a 1 9-a şi trecută în rezervă.

16 octombrie 1916. Pădurile din spatele frontului furnică de
"
soldaţi români şi ruşi care se dedau la tot felul de violenţe şi jafuri. "
Pentru restabilirea ordinii cere ajutorul jandarmilor care-i obligă să
revină la unităţile lor.
În ce-l priveşte, notează că nu mai are popotă, se hrăneşte doar cu

,.pâine veche, pesmeţi, brânză şi ceai ". O fiertură de varză veştedă şi
carne gătită prost, îl intoxică.

17 octombrie 1916. Primeşte un raport de la Divizia a 2-a în care
solicită trimiterea în judecată a coloneilor Cratero şi Vlădescu, ambii
comandanţi de brigăzi de Infanterie, care-şi părăsiseră posturile, trecând
Dunărea cu o parte din trupă, lăsând restul trupei rară conducere şi
artileria diviziei fără protecţie. Pentru cele întâmplate îl face vinovat şi
pe generalul Socek, comandantul diviziei.

18 octombrie 1916. Lapidar, notează că a primit întăriri. Bolnav,
lasă comanda Grupului de divizii generalului Socek.

19 octombrie 1916. După 12 zile, doarme prima noapte
dezbrăcat.

20 octombrie 1916. Află "lucruri urâte" despre colonelul
Holban, comandantul Diviziei a 9-a. Pe 9 octombrie, acesta, "crezând
într-o înfrângere completă" la Hazidoluc, şi-a părăsit divizia şi s-a retras
spre Tulcea, de unde a plecat la Brăila, obţinând de la generalul Iliescu
numirea ca şef al Etapelor Armatei de Dobrogea.
Obiectivitatea ofiţerului de carieră şi caracterul său integru îl

obligă să noteze: "Toate acestea sunt de verificat. Cât a fost sub ordinile

mele, n-am decât cuvinte de laudă să-i aduc: priceput, energic şi foarte
curajos. "

Îşi reia comanda. Primeşte vizita locotenent- colonelului de Renty
şi a căpitanului de Flers, ofiţeri din Misiunea franceză, sosiţi împreună

cu maiorul Moruzi, de la Marele Cartier General, pentru informaţii
privind starea diviziilor. Fiind la curent cu impresia bună ce se crease în
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jurul său la conducerea armatei, Moruzi îi vorbeşte despre ,frumoasa

recomandaţie ce-i făcuse generalul rus Zoiancicovski la Marele Cartier
al nostru. "
22 octombrie 1916. Notează o nouă structură a armatei de pe
Frontul dobrogean. Situaţia grea de pe front şi efectivele scăzute obligă
Marele Cartier General să reunească Diviziile 2/5 şi 9/ 1 9, comandate de
generalul Socek şi, respectiv, colonelul Scărişoreanu. Armata de
Dobrogea îşi schimbă denumirea în Armata de Dunăre, iar generalul
Zoiancicovski este înlocuit de generalul Zaharov.

23 octombrie 1916. Divizia 9/1 9 s-a retras la Traian, iar Divizia
2/5, înlocuită de trupele ruseşti, la Făurei, pentru refacere. Ambele
divizii sunt puse sub comanda generalului rus Sirelius, "un om fin nu

seamănă a rus, e de origine finlandeză, vorbeşte bine franţuzeşte şi pare
instruit." Generalul Ion Raşcu urmează să primească o nouă însărcinare.
24 octombrie 1916. Primeşte vestea oficială a morţii principelui
Mircea şi-i trimite Regelui Ferdinand o telegramă de condoleanţe.

25 octombrie 1916. Se prezintă la Cartierul Armatei de Dunărea,
aflat

la

Brăila,

unde

primeşte

însărcinarea

de

a

supraveghea

reorganizarea Diviziei 2/5. Solicită generalului Zaharov o permisie de
opt zile. O primeşte şi notează, cu o bucurie vizibilă: ,,mâine zbor la

familie, la Focşani sau Odobeşti. "

Aici are prilejul să citească raportul generalului Zoiancicovski
referitor la generalul C.Petala, colonelul Scărişoreanu şi la el. Notează
fragmentul care-I priveşte: "Generalul Raşcu, care, rând pe rând, a
comandat flancul stâng şi pe cel drept [ale frontului dobrogean - n.n.]

n-a arătat numai calităţile unui ofiţer plin de bravură şi sânge rece, dar
încă a probat multă capacitate pentru a comanda mase de trupe şi,
graţie lui, am putut ţine Cemavodă 24 de ore mai mult. fndrăznesc,
prea plecat, să rog pe Majestatea Voastră de a avea bunătatea să
recompenseze pe acest brav şef al Armatei mele."
26 octombrie 3 noiembrie 1916. Face drumul până la Focşani
şi Odobeşti cu automobilul şi rezumă: ,,Bucuria de nedescris" în familie
şi ,,zile de odihnă, convalescenţă şi discordare a nervilor. "
-
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5 noiembrie 1916. Revine pe front, Ia Făurei, reface Divizia 2/5.

Află din ziarul " Viitorul" că i s-a acordat Coroana României cu spade.
Notează şi motivaţia din brevet: ,,Pentru că, în timpul unor operaţii

militare cu totul grele a comandat unitatea sa cu multă pricepere şi
energie, contribuind astfel la menţinerea unei poziţii în timp mai
îndelungat decât spera. "
6 noiembrie 1916. Veştile rele de la Jiu şi Olt obligă transferarea
Diviziilor 9/ 1 9 şi 2/5, ,,abia închegaţi", Ia Piteşti .
7 noiembrie 1916. Primeşte o nouă însărcinare care probează
aprecierea de care se bucura la Marele Cartier al Armatei Române ca
unul dintre cei mai capabili ofiţeri în acţiunile de reorganizare a
unităţilor militare afectate, moral, numeric şi material, de desfăşurarea
evenimentelor de pe frontul românesc. De data aceasta, trebuie să
reorganizeze regimentele de artilerie din disponibilităţile de Ia Făurei şi
de la Arsenal, împreună cu trenurile de luptă şi regimentare ale Brigăzii
9/1 9, formată la Brăila din ceea ce mai rămăsese de Ia Divizia 9/ 19.

8 9 noiembrie 1916. Se ocupă de reorganizarea trupelor.
10 noiembrie 1916. Termină acţiunea.
-

Notează şi zvonurile care circulau despre generalul N.Petala,
comandantul Corpului 1 Armată care, ,,găsindu-se într-o situaţie
militară dificilă, şi-a pierdut minţile" , şi a fost internat în spital. La fel i
s-ar fi întâmplat şi generalului Lupescu, ,,din cauza surmenajului'' şi
încheie, undeva cu dreptate, ,,Slabe minţi pentru aşa de însemnate
însărcinări ".
11 noiembrie 1916. Generalul C.Petala îi confirmă starea de
sănătate a fratelui său, N.Petala. Calvarul retragerii continuă. Inamicul
se îndreaptă spre Capitală. În noaptea de 9

-

1 O noiembrie, trupele

inamice trec Dunărea pe la Zimnicea cu direcţia Bucureşti.
În această situaţie critică, Marele Cartier General reuneşte Armata
1 cu trupele de apărare a Dunării şi formează un nou Grup de armate sub

comanda generalului Prezan.
Îl revoltă apariţia în presă a unor telegrame care vorbeau de
succese ale armatei române: "Cine oare şi-a permis să-şi bată joc de
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publicul nostru în aşa chip" .
Consemnează şi situaţia din Capitală: ,,Bucureştiul oficial şi
particular fuge". Trenurile care trec prin Făurei erau încărcate de lume
şi notează: .se vede că trupele noastre nu pot stăvili înaintarea
inamicului ".
13 - 17 noiembrie 1916. Se ocupă de Brigada 9/1 9 şi formează
•

Brigada 2/5, ambele se adună la Râmnicu -Sărat.
Primeşte o scrisoare de la generalul Socek care-i descrie ,,trista

situaţie" a Diviziei sale, abia reorganizată şi băgată în luptă pe Olt.

Părtaş la simţămintele fostului său apropiat de pe Frontul dobrogean, îl
compătimeşte: .Jmi închipui ce pacoste trebuie să fie pe capul unui

comandant cu o asemenea trupă lipsită cu totul de soliditate. "
18 - 19 noiembrie 1916. Isprăvindu-şi misiunea, se prezintă la
Marele Cartier General, stabilit la Buzău, .spre a se interesa de soarta
lui viitoare". Este primit de generalul Iliescu. Marele Cartier General îşi
manifestă mulţumirea pentru serviciile lui ( pretutindeni unde am fost,
"
am făcut treabă bună" ) şi, deocamdată, rămâne la dispoziţia
•

Ministerului de Război.

25 - 30 noiembrie 1916. Beneficiind de o permisie de opt zile,
pleacă la Focşani. Aici se ocupă cu pregătirea şi trimiterea familiei sale
la Botoşani în condiţiile în care frontul se apropia tot mai mult de oraş.
1 se comunică faptul că, după permisie, se va pune la dispoziţia
generalului rus Veliciko, şeful inginerilor militari ai Armatei lui
Brusilov, pentru a colabora la întocmirea planurilor de întărire a ţării,
partea rămasă încă liberă.
Notează şi

un

amănunt, aparent picant,

dar într-o totală

discordanţă cu timpurile grele pe care le trăiau imensa majoritate a
combatanţilor, care poate să fi fost adevărat, dacă dăm şi noi crezeare
generalului Orezeanu. Acesta îi relata generalului Raşcu ceea ce văzuse
pe 23 noiembrie. Atunci prin faţa Diviziei a 6-a, au trecut automobilele
cu bagajele şi ,,metresele feţelor simandicoase de la Marele Cartier,

toate însoţite de ofiţeri aghiotanţi" care fuseseră instalate la Cocioc,
lângă Marele Cartier, "unde se chefuia în toate serile cu lăutari " . Şi
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comentează , cu amărăciune: "Câtă inconsistenţă! S-au întors vremurile

ducelui de Soubise, despre al cărui cartier istoria povesteşte aceleaşi
lucruri. Soubizul nostru n-are însă nici calitatea aceluia al lui Ludovic
al XV-lea. "
Află

de

la odobeşteanul

C.Langa că generalul

Costescu,

focşănean şi el, comandantul Diviziei a 1 0-a, a căzut prizonier la
Tâncăbeşti.
Îl întâlneşte pe generalul Crăiniceanu, căruia i se luase comanda
Armatei a 11-a. Vizibil jenat de situaţie, Crăiniceanu a simţit nevoia să se
explice, susţinînd că ,,măsura a fost nedreaptă şi că însuşi regele

regretă că i s-a aplicat această măsură" . Cunoscându-i bine activitatea

şi pregătirea teoretică militară, generalul Ion Raşcu nu pregetă să facă
remarca: ,,Nu se aştepta nimeni să se arate aşa slab. El ne-a fost

profesor mai la toată ofiţerimea noastră, de la maior în sus şi încă un
profesor de frunte. Eram deprinşi a vedea într-însu/ un profesor în toate
şi de aceea am fost foarte surprinşi când am auzit că i s-a luat
comanda. "

Decembrie. Îşi începe însemnările sale despre noua misiune pe
lângă Armata lui Brusilov. Pentru început, la 1 decembrie îl vizitează
pe generalul rus Chochiu, aflat la Bacău, care conducea lvcrările de
fortificaţii ale Armatei a 9-a ruse de la noi, pentru informaţii. De la
acesta află că generalul Veliciko se afla la Cartierul General al Armatei
lui Brusilov de la Karnenietz - Podolski şi că drumul până acolo poate fi
făcut doar cu automobilul, prin Cernăuţi.
La 3 decembrie se prezintă la Ministerul de Război, la Iaşi,
pentru primirea de instrucţiuni. De aici este trimis mai întâi, la Bârlad, la
Marele Cartier General, pentru a primi de acolo ordine şi apoi să revină
la Minister pentru completări.
Ajuns la Bârlad, pe 4 decembrie, află că generalul Iliescu, "în
contra căruia toată lumea era revoltată , fusese înlocuit cu generalul
"

Prezan.
Cum Prezan abia îşi luase funcţia în primire, reuşeşte doar seara,
la masă, să vorbească cu el.
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Generalul Prezan îi confirmă misiunea lui de ofiţer de legătură
între generalul Veliciko şi Marele Cartier General român şi de
colaborator în ceea ce priveşte lucrările de fortificaţii pentru apărarea
Moldovei.
Întors la laşi, află despre hotărârea conducerii Armatei Române
de a li

se lua comanda generalilor . Herescu,

C.Petala, Costiş,

Anastasiadi, Manolescu, Mladin, Socek, Cocorescu, Spirescu şi Botea.

Cu specificaţia ,,se zice", notează motivaţia acestei hotărâri

Generalii Anastasiadi şi Mladin fuseseră înlocuiţi în urma consultărilor
cu generalul francez Berthelot cu prilejul unei vizite făcute de acesta pe
front. Generalul Botea ceruse singur înlocuirea de la comanda Diviziei 1

cavalerie şi ,fiind bănuit ca fricos", s-a împuşcat la Tecuci.

Şi generalul Spirescu, pretextând boala, şi-a cerut înlocuirea. În
cazul acestuia mai notează: ,,pentru că divizia era prea dezorganizată şi

nu voia să se compromită (mi-a mărturisit-o mie). Iată mentalitatea
unui ofiţer care în timp de pace era considerat de toţi ca un model. "
Nu-şi poate stăpâni surprinderea că statmajorişti ca Petala,
Castriş, Mladian şi Anastasiadi, care fuseseră înaintaţi la excepţional,

puteau ,,să înşele aşa de crunt aşteptările tuturora. "

Generalul Cocorescu fusese înlocuit pentru neexecutarea de ordin,
iar generalul Socek pentru părăsire a postului de pe front.
Aflat la Ministerul de Război, prinde momentul când generalul
Iliescu se prezentase la ministru pentru plecarea sa la Paris, ca ataşat
militar. Are prilejul de a discuta mai pe îndelete cu acesta. Notează:

,,mi-a afirmat că am intrat în război siliţi, pe de o parte de germani,
care ne somau a ne defini situaţia, iar, pe de altă parte, de ruşi care
concentrau trupe în sudul Basarabiei şi ne ameninţau că vor intra în
ţară pentru ca, pe la noi, să întoarcă dreapta austriecilor. În asemenea
împrejurări, pentru a nu fi siliţi să ne angajăm într-o direcţie contrară
idealului nostru naţional, ne-am hotărât a intra alăturea de Înţelegere,
care ne garanta realizarea lui. "
Discuţia cu generalul Iliescu îi confirmă, într-un fel, cele scrise
despre operaţiunea de la Flămânda. Întrebându-1 ,,asupra manevrei lui
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Averescu, despre care jurnalele tachiste lăsau să se înţeleagă că a fost
oprită de Marele Cartier", generalul Iliescu îi declara că "însuşi
generalul Averescu a venit cu propunerea la Rege, ca să renunţe la
executarea ei. "
Tot la Minister, îl întâlneşte pe colonelul Răşcanu, abia întors
dintr-o misiune avută în Franţa, Anglia şi Rusia. Colonelul îi relatează
despre reacţia opiniei publice occidentale la atitudinea aliaţilor noştri
faţă de situaţiile de pe frontul românesc. Erau condamnate guvernele

Angliei şi Franţei care ,,ne-au lăsat să fim fărâmaţi. " Joffre este acuzat

că n-a trimis ajutorul promis lui Sarail, pe frontul de la Salonic, care I-ar

fi împiedicat pe Makensen să ne cotropească. În acelaş! sens este acuzat
şi Asquith, în Anglia. Acesta ar fi fost motivul principal care a dus la

înlocuirea lui Joffre cu Nivelle, a lui Asquith cu Lloyd George şi a lui
Briand cu Viviani.
În ce privea Rusia, în timpul audienţei ce i s-a acordat, colonelul
Răşcanu primise de la Ţar asigurarea că Rusia "va pune la dispoziţia

noastră mai multe fabrici de arme şi muniţii precum şi mai multe
regiuni unde să ni se reorganizeze oştirea ".
Pe 11 decembrie pleacă la Cernăuţi, în noua sa misiune. Aici,
mai întâi, dejunează cu colonelul Staviski şi colonelul Marcov care-i

dau informaţii despre drumul pe care urma să-I facă la Kameni�tz 
Podolski.

Îi face o vizită, · "ca politeţă", generalului Kaledin, "un om
impunător ca fizic şi foarte sever ", cazac de origine", care-I primeşte

"
" şi-1 invită la dineu. În discuţii, Kaledin s-a interesat de
a
f
abil
"

capacitatea de reorganizare a armatei române şi s-a bucurat când I.Raşcu

l-a informat că s-a reuşit retragerea întregii armate române din teritoriile
ocupate de inamic. Kaledin era convins că vom avea capacitatea de
reorganizare a armatei ,.pe 15 divizii, căci nu avem mai multe arme şi

artilerie. "

După dineu, face o vizită generalului Stogof, şeful Statului Major
al Armatei lui Kaledin, "om foarte decorativ, cu care însă nu m-am
putut înţelege de loc, fiindcă nu ştia decât ruseşte" . Îl surprinde faptul

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

153

Dumitru Huţanu
că şi ceilalţi ofiţeri statmajorişti ruşi participanţi la dineu auziseră de
generalul I.Raşcu ca omul care a apărat Cemavoda. Află, de la ei, încă
odată, că generalul Zoiancicovski "a avut cuvinte foarte elogioase

despre mine".

Pe o şosea "bine întreţinută", la 12 decembrie ajunge la
Kamenietz - Podolski. Se prezintă generalului Veliciko ·care-I găzduieşte

la trenul militar al Cartierului annatei ruse.
Generalul rus nu-i era necunoscut, îl întâlnise în 1 886, când
acesta era căpitan şi asistase Ia "experienţele făcute asupra cupolelor

din Bucureşti" .

Detaliază în continuarea însemnărilor,

principiile de ordin

militaro-strategic ale generalului rus privind aşezarea artileriei în
fortificaţii, domeniu în care generalul era un mare specialist. După ideile
lui

fuseseră

construite

cetăţile

ruseşti

de

la

Brest-Litovsk

şi

Novogeorgievsk.
A doua zi, pe 13 decembrie, se prezintă şefului Statului Major al
Armatei lui Brusilov, generalul Suhamlin şi apoi generalului Brusilov,
care era ,,puţintel la fizic", "un vechi ofiţer de cavalerie, brav şi

întreprind, simpatic şi foarte iubit de armată ".

Invitat la dejun, discută pe larg evenimentele. Brusilov credea în
victoria finală a Înţelegerii. Aseamănă ,,propunerea de pace făcută

ultimament de germani cu aceea a lui Napoleon, din 1812, după ce
luase Moscova, care, deşi învingător, totuşi simţind că nu poate duce
mai departe războiul, oferea pacea lui Kutuzov ".
Discutând despre campania românească, Brusilov sesizează
greşeala făcută de noi de a nu pregăti dinainte, mai bine, poziţiile
întărite, înainte de atac, ,,din care cauză am pierdut atâta teritoriu

într-un timp aşa de scurt. "

Dejunul a fost sobru, Ia fel ca acelea de la Zoiancicovski şi
Kaledin: omletă, friptură şi prăjitură, un păhărel de vin şi cafea. Această
sobrietate 1-a surprins pentru că în România exista părerea că la
Cartierele ruseşti se mănâncă şi se bea mult ,,Se vede, erau reminiscenţe
de la armata rusă din 1877", adaugă I.Raşcu.
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Poartă discuţii şi cu alţi generali ruşi: Kortozzi, şeful Serviciului
personal, Duhonin, şeful Biroului operaţiunilor, Elsner, şeful Etapelor,
cu adjutanţii acestora, generalii Serghievski şi Pavski. Toţi erau convinşi
de înfrângerea Germaniei şi respingeau cu indignare propunerile de pace
ale lui Wilson.
Revine la generalul Veliciko şi poartă cu acesta o amplă discuţie
despre planul întocmit de generalul rus pentru apărarea Moldovei.
Sintetizând însemnările generalului Raşcu, din discuţii reiese că
lucrările de fortificaţii trebuiau grăbite, că ruşii ne puneau la dispoziţie
ingineri şi trupe, iar noi trebuia să asigurăm 60.000 de lucrători,
organizaţi în comande, păziţi de rniliţieni ca să nu fugă, cărora trebuia să
le asigurăm hrana şi plata muncii lor.
În continuare, generalul I.Raşcu notează în amănunt planul de
apărare a Moldovei întocmit de generalul Veliciko. Redarea întocmai, în
cele mai mici detalii geografice şi toponimice a planului de fortificaţii
întocmit de generalul rus o face, credem, şi cu intenţia de a sugera
studierea şi atenţia deosebită care s-a acordat factorului geografic, ca
element de strategie militară şi cât de importantă era şi pentru armata
rusă, în dezvoltarea viitoarelor operaţiuni militare ale războiului,
apărarea Moldovei.
Pentru conformitate, transcriem traseele liniilor de fortificaţii, cu
punctele de reper cele mai importante, prevăzute în acest plan. Prima
linie de apărare, de vreo 300 km, de la cursul inferior al Siretului până la
Brăila, începea de la Fălticeni, urma înălţimile din stânga apei Moldova
până în dreptul Rateşului Ancuţei, trecea pe malul drept al Siretului satul Văleni, apoi prin satul Podoleni de pe Valea Bistriţei, până la
Buhuşi, traversa pe malul stâng, la Belgeşti şi se îndrepta spre Bârseşti,
în Valea Tazlăului, apoi pe stţnga Trotuşului până la Căiuţi - Cota 603 Răcoasa - Valea Şuşiţei - Valea Putnei, până Ia Copăceşti - Purceleşti 
Şoseaua Vrancei - Focşani, satul Jorăşti. Linia continuă pe la Suraia,
trecea pe dreapta Siretului, se îndrepta până la Brăila şi apoi la Dunăre,
la l 'h km sud de Atâmaţi.
Tot amănunţit, generalul Ion Raşcu oferă date despre încă două

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

1 55

Dumitru Huţanu
linii de apărare, una în zona Piatra - Neamţ, alta pe cursul inferior al
Siretului.
Continuă cu sublinierea principiilor stratego-militare esenţiale
care au stat la baza întocmirii acestor planuri de apărare; pluralitatea
liniilor într-o poziţie de apărare şi a poziţiilor de apărare într-un front;
compartimentare - împărţirea spaţiilor dintre liniile unei poziţii de
apărare şi a poziţiilor într-un front; continuitatea liniilor de apărare.
Expune şi raţionamentul strategic şi militar care a stat la baza aplicării
acestor principii, probând solida sa pregătire teoretică şi experienţa în
acest domeniu.
Cum Armatele ruse, a IV-a, a VI-a şi a IX-a au fost puse sub
comanda Regelui României şi, ca atare, generalul Veliciko nu mai avea
competenţa de a se ocupa de fortificaţiile acestor armate, misiunea
generalului Ion Raşcu se încheie.
�e 22 decembrie 1 9 1 6 face ultima vizită generalului Bornsilov şi
celorlalţi generali ruşi cu care a colaborat. Pe 24 decembrie se întoarce
în ţară. Se opreşte la Botoşani, unde de afla familia, petrece aici
sărbătorile Crăciunului şi aşteaptă noile ordine în ce-l priveşte.
Redă lista comandanţilor de corpuri de armată şi de divizii de la
acea dată, lista ofiţerilor puşi în retragere, date despre reorganizarea
armatei cu sprijinul ofiţerilor din Misiunea franceză.
La Botoşani, primeşte, de la un soldat care luptase în zona
Odobeştilor, vestea că soldaţii ruşi şi o parte din populaţia localităţii i-au
devastat gospodăria de la vie şi notează: ,,Munca mea de atâţia ani s-a

spulberat ca norii în vânt. Dar ce este dezastrul meu pe lângă dezastrul
general. A căzut şi Focşanii în mâinile inamicului. Desigur că şi
gospodăria mea din oraş s-a dus după cea de la vie. "
La sfârşitul însemnărilor sale, cu menţiunea că ,,acest raport
lămurind o mulţime de chestiuni militare din acel timp, îl copiez în
rezumat", adaugă ,,Rezumatul extras din raportul ataşatului militar la
Bucureşti, colonelul Maurice Despres către guvernul său, relativ la
activitatea sa din timpul neutralităţii şi după intrarea noastră în
război ".
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Cum în cercetările noastre bibliografice, câte am avut la
dispoziţie, nu l-am regăsit publicat şi pentru că acest raport, chiar şi în
rezumat, poate constitui, o sursă de informaţii pentru cercetarea istorică
a epocii, îl redăm în întregime:
"Cum a intrat România în război. Până în Luna iulie 1916,

generalul Alexeev, şeful Marelui Stat Major rus, nu crezuse necesar a
face un demers stăruitor pentru intrarea României în război. !A
începutul Lui iulie, schimbul brusc de părere dădu ataşatului militar rus
La Bucureşti, colonelul Tatarinov, o telegramă prin care îl însărcina să
comunice Dlui Brătianu şi generalului lliescu: că i se pare cu greu, ca
în viitor, situaţia pentru intrarea României în acţiune ar putea să devie
mai favorabilă, că armata austriacă a pierdut orice forţă ofensivă, că
germanii atacaţi nu vor putea să ajute pe austrieci; că La sud nu mai
există forţe germane sau austriece şi că bulgarii, singuri, mai ţin piept
armatei de La Salonic, că, în fine, Rusia se obligă, în cazul intrării
României în acţiune, să-i transpone muniţiile şi materialul de care are
nevoie. Telegrama sfârşea cu cuvintele Acum ori niciodată " (s.a.).
"
La acest demers s-au asociat şi ataşatul militar francez, precum
şi cel italian repetând cuvintele Acum ori niciodată ". Două sau trei
"
zile mai târziu sosi o altă telegramă a generalului Alexeev, prin care
arăta din nou că momentul este extrem de favorabil, că o asemenea
ocazie poate nici nu se va mai prezenta, că inamicii îşi epuizează
rezervele, că nici un pericol nu mai ameninţa Dobrogea, deoarece
Armata de Salonic va atrage cea mai mare parte a armatei bulgare şi,
deci, românii se vor putea uşor apăra în această parte şi, mai adăuga
că, dacă intrarea în acţiune a României va întârzia prea mult, se va
renunţa la concursul ei şi, în acest caz, nu i se va permite să facă o
intrare triumfală în Transilvania.
Această schimbare bruscă, presupune ataşatul militar francez, se
datora faptului că generalul Alexeev socotea că ofensiva rusă, care
începea în acel timp, va continua şi deci concursul României devine
preţios.
Tonul de ultimat în care erau redactate aceste două telegrame a
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determinat definitiv intrarea României în luptă.
După diferite tratative cu Rusia, în care am fost sprijiniţi de
Franţa, recunoscându-ni-se toate revendicările noastre teritoriale,
hotîrându-se efectivul ajutoarelor ce urmau a fi trimise în Dobrogea şi
.fixându-se termenul înlăuntrul căruia trebuia să se deslănţuiască
ofensiva Armatei de Salonic, s-a hotărât intrarea României în război, la
14 august.
Ajutorul militar al Rusiei. Guvernul român ceruse la început
200.000 oameni pentru Dobrogea, apoi încrezători în asigurările
generalului Alexeev şi ale colonelului Tatarinov relative la situaţia
forţelor austro - germane şi la atitudinea bulgarilor în privinţa
Dobrogei, reduse cererea la 50. 000.
Generalul Alexeev propusese numai o divizie de infanterie, însă
după stăruinţele Dlui Brătianu, susţinute de ataşatul militar francez, s
au obţinut două divizii de infanterie şi una de cavalerie. Fusese vorba
chiar de o a treia divizie de infanterie, însă generalul Alexeev nici n-a
voit să audă de aşa ceva.
Deşi era foarte important ca aceste ajutoare să ajungă cât mai
repede în Dobrogea, ele au sosit însă cu mari întârzieri.
Planul de campanie român. informaţiile date de ruşi asupra
situaţiei forţelor inamice au servit de bază la întocmirea planului de
campanie român. După acest plan românii au aruncat aproape toate
forţele lor în Transilvania, lăsând foarte puţine în Dobrogea,
concomitent cu aceea din Transilvania.
Ataşatul militar francez la Bucureşti era de aceeaşi părere, însuşi
generalul lliescu înclina spre această idee spre a asigura, zicea el,
Bucureştilor o zonă de protecţie mai mare; statul major rus însă s-a
opus, motivând că o asemenea operaţie ar necesita un contingent de
trupe mai mare decât acel de care dispune pentru Dobrogea, lăsând a
înţelege că bulgarii cu greu vor lupta contra ruşilor.
Astfel, la întocmirea planului de campanie român a predomina!
influenţa rusească, cum de altfel era şi natural să fie, fiindcă armata
română nu era decât o prelungire a acelei ruse şi, în plus, ruşii
158
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participau la acţiunea României cu forţele ce se obligase a trimite în
Dobrogea.
Prevederile ruseşti au provocat însă întinderea forţelor române
pe un front considerabil şi, atunci când evenimentele arătară greşeala
acestor prevederi, ruşii nu acordară şi, când au acordat, nu trimise cu
toată repeziciunea ajutoarele cerute în modul cel mai stăruitor.
Luptele de la Turtucaia. in timpul luptelor de La Turtucaia
ataşatul militar francez a făcut cunoscut generalului lliescu că nu
înţelege îndârjirea cu care se apără acest punct, care devenise
imposibil de menţinut din cauza acumulării de mijloace aduse de
inamic, că, odată prima linie de apărare căzută, faţă de mişcarea de
încercuire evidentă din partea adversarului, evacuarea Turtucaei se
impunea cu atât mai mult cu cât acest punct nu putea fi deloc considerat
ca un cap de pod, cum era în mod greşit denumit, deoarece nici un pod
nu era construit aici.
Generalul Iliescu recunoscu aceasta, însă prea târziu. El
mărturisi, de altfel, că comandamentul comisese o greşeală când
aprobase ordinul dat de generalul Aslan, comandantul Armatei a III-a,
de a menţine Turtucaia cu orice preţ.
Această intervenţie n-a fost zadarnică, căci ea a influenţat
desigur hotărârea luată puţin mai târziu de a evacua Silistra care, de ar
fi fost menţinută, risca să aibă aceeaşi soartă cu Turtucaia.
Manevra generalului A verescu. Ataşatul militar francez a fost
contra manevrei generalului Averescu, arătând că, dacă sunt forţe
suficiente pentru a o executa, acestea ar putea fi întrebuinţate mai bine
în Dobrogea, unde situaţia nu era strălucită şi unde ajutoarele ruse
întârziau a veni şi că, dacă s-ar încerca cu forţe insuficiente, ar fi
condamnată la un eşec sigur. Timp de câteva zile s-a părut că se
renunţă la această încercare, însă, sub influenţa generalului Averescu,
care urmărea în mod evident un succes personal, ideea a fost reluată şi
operaţia încercată.
Cum a luptat armata română. Cu toate slăbiciunile ce s-au
înregistrat pe alocurea majoritatea armatei române s-a bătut bine.
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Trupele care au invadat în Transilvania s-au retras timp de mai
bine de 1 00 de zile spre frontieră, trebuind a se bate zilnic cu un
adversar oţelit, care avea o reală superioritate asupra lor în ce priveşte
armamentul şi care era înlocuit la intervale regulate.
Cu toată oboseala trupelor române, care nu puteau fi înlocuite
din cauza întinderii frontului şi a lipsei de rezerve, ele s-au retras
regulat şi nu în "debandadă, pierzând aproape o pătrime din efectivele
lor.
inainte de a se angaja, românii n-au voit a lăsa să transpire nici
cel mai mic indiciu care să arate direcţiunea în care voiau a se orienta,
pentru ca adversarii lor să nu le-o poată lua înainte, fie năvălind în
ţară, fie concentrând forţe superioare care să se poată opune în
regiunea muntoasă a Carpaţilor.
Dat fiind această idee, se poate afirma că, dacă armata română
ar fi intrat în acţiune mai târziu, ea n-ar fi fost mai bine pregătită, cu
atât mai mult că ruşii erau foarte bănuitori şi n-arfi lăsat să le sosească
materialul şi muniţiile, era, dar, un cerc vicios.
Deşi intervenţia României n-a atins rezultatul aşteptat, ea n-afost
fără folos, căci în războiul de uzură, care se ducea acum, a grăbit uzura
adversarilor în ceea ce priveşte oboseala şi muniţiile.
in sfârşit, nu trebuie uitat că armata română n-a fost distrusă şi
că resturile unităţilor ei, cu clasele tinere care au fost incorporare la
timp, chiar din teritoriile ocupate, vor forma la primăvară un total de
cel puţin 450.000 oameni care, instruiţi cum trebuie, ar reprezenta o
forţă, cu atât mai serioasă, cu cât au fost căliţi de încercările suferite în
1916"."

• 1. Raşcu,

Jurnalul meu din timpul Războiului pentru Reintregirea
Neamului, inv.nr. 1 6.927, f. 1 - 93 (ITB'lmi<;)
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PAGUBELE SUFERITE DE ORAŞUL FOCŞANI
ÎN PERIOADA OCUPAŢIEI GERMANE
(DECEMBRIE 1916 NOIEMBRIE 1918)
-

Ramona Miron

Participarea României la Primul Război Mondial ( 1 9 1 6� 1 9 1 9),
prin consecinţele sale definitorii la evoluţia ulterioară a statului român,
îndeosebi realizarea şi desăvârşirea unităţii naţionale şi statale, prin
tragismul şi eroismul evenimentelor, prin implicarea fără rezerve a
întregului popor la lupta de eliberare a spaţiului românesc aflat sub
stăpânire străină sau vremelnic ocupat de trupele inarnice, rămâne, fără
îndoială, cel mai însemnat moment al istoriei moderne şi contemporane
a României.
Presiunile diplomatice exercitate asupra României din partea
celor două tabere (Antanta şi Puterile Centrale) au cunoscut pe parcursul
celor doi ani de neutralitate momente de acalmie sau de intensitate, în
funcţie de desfăşurarea evenimentelor pe fronturile de luptă. Ele au
devenit mai stăruitoare pe măsură ce devenea limpede că războiul va fi
de durată, că atragerea României cu însemnatele ei resurse materiale şi
potenţial uman putea înclina balanţa spre victorie.
La 411 7 august 1 9 1 6, România a semnat cu Antanta două acte
foarte importante - Tratatul politic şi Convenţia Militară - prin care i se
recunoştea pentru prima dată dreptul de a dobândi teritoriile ocupate de
Imperiul

Austro-Ungar,

promiţându-i-se

sprijin

pentru

realizarea

revendicărilor sale legitime.
Primele victorii ale armatei române din teritoriul transilvan au
fost urmate de http://cimec.ro
pierderi grele /în
Dobrogea. Trupele germane trec la
http://muzeulvrancei.ro
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contraofensivă în Transilvania, iar diviziile române se retrag pas cu pas,
lăsând în mâinile inamicului 2/3 din teritoriul ţării.
Inamicul, superior din punct de vedere numeric şi al dotării cu
armament, a ocupat Oltenia, Muntenia şi Dobrogea.
Potrivit mărturiilor generalului

Alexandru

A verescu

la 25

decembrie 1 9 1 6, "Focşanii şi Brăila sunt în mâinile duşmanilor. G-lul

Ragoza mă înştiinţează că de pe linia Putna se va retrage cu toate
trupele pe stânga Siretului ". 1

De la această dată şi până la 19 noiembrie 1 9 1 8, oraşul Focşani a
stat sub ocupaţie germană.
După instalarea regimului de ocupaţie, judeţul Putna a fost
scindat în două părţi administrative cu o Prefectură la Focşani care avea
în subordine 50 comune ocupate de inamic şi alte 32 comune situate la

nord de Făurei şi Mărăşeşti. 2
Obiectivul

principal al politicii promovate de ocupanţi l-a

constituit exploatarea şi jefuirea teritoriilor ocupate pentru sprijinirea
războiului purtat de Puterile Centrale. Acest lucru s-a concretizat prin
rechiziţii de alimente, cereale, animale, materiale de construcţii, maşini
industriale, forţă umană, pe scurt, mobilizarea întregului potenţial
economic către industria de război germană.
Încă din primele zile ale ocupaţiei, trupele Puterilor Centrale au
instaurat pe teritoriul vremelnic ocupat un regim despotic de o deosebită
cruzime. Comanda supremă a trupelor de ocupaţie i-a fost încredinţată
ambitiosului şi brutalului mareşal prusac August von Mackensen.
Administraţia militară era compusă dintr-un vast aparat, cu numeroase
resorturi şi ramificaţii, deservit de un mare număr de funcţionari prusaci.
Acest organism a introdus un regim tiranic, a carui menire era
organizarea draconică a exploatării resurselor materiale şi umane.

1 Mareşa) Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din războiu (1916 - 1918),
Editura " Cultura Naţională", Bucureşti, 1 935, p. l 1 8

2 Arhivele Nationale Vrancea (în continuare se va cita: A.N.Vn.) fond

Prefectura Judetului Putna, dosar nr.S/ 1 9 1 8, f. 1
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Pentru realizarea acestui lucru, întreg teritoriul ocupat a fost împărţit în
patru zone militare de ocupaţie. 3

Potrivit acestei categorisiri, judeţul Putna, alături de judeţele
Buzău, Râmnicu-Sărat şi Brăila, făcea parte din zona a III-a denumită

,,Zona armatei a IX-a de operaţie" .

În

fruntea

acestor

zone

administrative au fost numite organe speciale aparţinând ocupanţilor,
care aveau sarcini bine determinate: să inventarieze şi să ridice de peste
tot stocurile de bunuri materiale considerate pradă de război4, să
organizeze exploatarea acestor ţinuturi în interesul Puterilor Centrale, să
supună populaţia românească la munca forţată în acelaşi scop, să
nimicească cultura şi tradiţiile naţionale.5
Sistemul de organizare utilizat de trupele germane a constituit
expresia exploatării intense a unei naţiuni din partea unor forţe
cotropitoare. În angrenajul său au fost incluse toate compartimentele de
activitate, accentul căzând pe sectorul economic, vizat în mod deosebit
de către ocupanţi.6
Perioada ocupaţiei germane în Focşani poate fi reconstituită prin
mărturiile lăsate de Ioan Romanoae, care a consemnat tragismul acestor
evenimente în documente, care astăzi sunt păstrate, în parte, în Arhiva
Muzeului Vrancei.
Funcţionar al Primăriei Oraşului Focşani, unde a ocupat mai
multe funcţii şi arhivist în cadrul Arhivelor Statului Putna, Ioan
Romanoae a desfăşurat o vastă activitate îndreptată spre căutarea şi
colecţionarea documentelor referitoare la trecutul local, fapt care
conferă greutate informaţiilor consemnate, tabloul descris de el având o
3 Augustin Deac, I.Toacă,

Lupta poporului român impotriva cotropitorilor

1916 - 1918, Editura Militară, Bucureşti, 1 978, p. 1
4 Ibidem, p.2
5

Ibidem, p.3

6

Emil Răcilă, Contribuţii privind lupta românilor pentru apărarea patriei

În primul război mondial 1916 - 1918, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1 98 1 , p.9 1
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deosebită importanţă pentru istoria oraşului Focşani şi, de ce nu , pentru
istoria naţională.
Ocupării judeţului de către trupele germane i-a urmat declanşarea
operaţiunii de evacuare forţată a locuitorilor din mediul rural, către
Focşani sau alte sate din judeţ.
Evacuarea satelor s-a desfăşurat în ritm alert, populaţia din aceste
zone fiind nev?ită ,,să-şi părăsească casa şi masa, să apuce drumul

pribegiei fără a putea lua nimic din agoniseala adunată în bani, odoare
din casă, veşminte, merinde, pe care de teama trupelor ruseşti ce
trecuse prin satele acestea, avusese grijă să le îngroape şi să le
dosească, cât a fost cu putinţă. "7

Două, trei familii sau chiar câte cincisprezece persoane înghesuite
în câte o căruţă porneau astfel pe drumul suferinţei şi al terorii.
Jefuiţi de bani şi i;trană, evacuaţii au cunoscut culmea disperării,
când ,,nevinovaţii copii îngheţaţi pentru vecie în braţele mamelor şi

bunicilor lor, îşi dăduseră sufletul în căruţe sub ochii şi asprimea
duşmanilor"8 , erau aruncaţi de nemţi în vadul gârlelor ori prin şanţuri.
De frică, unele mame îşi stăpâneau plânsul şi veneau cu pruncul
în braţe până la Focşani sau în alte sate unde erau evacuate, pentru a-l
îngropa la cimitir.9
Evacuaţii ajunşi în Focşani, încremeniţi de spaimă şi mizerie, cu
lacrimile îngheţate pe obraji, cerşeau trecătorilor hrană şi adăpost. Cei
mai norocoşi au fost găzduiţi de orăşenii mai milostivi, dar alţii au ajuns
prin grajduri, şoproane, case părăsite sau în cazărmile oraşului,
devastate de inamic.
Durere, neputinţă, teroare sunt termeni care definesc foarte bine
starea celor supuşi evacuării forţate.
Datorită jafului sistematic aplicat de trupele germane, populaţia
7 Arhiva Muzeului Vrancei (în continuare se va cita: A.M.Vn.), fond Ioan
Romanoae, inv.nr.223 l 0, f. l 6
8 /bidem
9 Ibidem, f. l 7
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locală a fost adusă în pragul foametei.
Cum şi rezervele de hrană din depozitele Primăriei Oraşului
Focşani fuseseră golite de nemţi, celor nevoiaşi nu li s-a putut furniza
decât mălai. 1 0
Locuitorii comunelor din jurul Focşanilor erau evacuaţi în oraş,
luându-li-se tot avutul. Cei care posedau vite erau puşi în situaţia de a le
vinde Comandaturii germane, uneori chiar la preţuri derizorii. Această
stare de lucruri a fost reclarnată de numeroşi ţărani.
Astfel, Starnatin !.Repede din Suraia a fost nevoit să-şi vândă
vaca cu mânzat pentru 300 lei. 1 1
În aceeaşi situaţie a fost pusă şi Stana !.Lancea din Mirceşti, care

şi-a vândut vaca cu 230 lei. 1 2

Pavel Toban din Bilieşti a primit pentru un cal 98 lei 1 3, iar lui
Vasile Mihalache, din aceeaşi comună, i s-a dat pentru o vacă 42 lei. 14
În perioada ocupaţiei germane, în conducerea administrativă a
oraşului se disting trei etape:
a) 26 decembrie 1 9 1 6 - 1 7 martie 1 9 1 7 când Focşanii au fost
conduşi de căpitanul Kreiberg şi locotenentul Krarnbach.
b) Din martie şi până în 20 iunie 1 9 1 8 are loc reorganizarea
administraţiei locale sub comanda maiorului von Behr şi a lt.col.
Sanner. 1 5
c) Din vara anului 1 9 1 8 şi până la plecarea trupelor germane,
oraşul Focşani a stat sub comanda maiorului Ratke, perioadă în care
distrugerile provocate de luptele desfăşurate în timpul retragerii
10 Ibidem, f. l 8

1 1 A.N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr.5/ 1 9 1 8, f.2
12

Ibidem, f.3

13

Ibidem, f.24

14 Ibidem, f.25
1 5 Mihai-Liviu Adafini, Oraşul Focşani În timpul ocupaţiei germane din

Primul Război Mondial în Cronica Vrancei, voi. III, coordonator: Horia
Dumitrescu, vol.lll, Editura Pallas, Focşani, 2002, p. l 59
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germane au căpătat amploare. 1 6
Comandatura germană a desfăşurat o amplă actiVItate

de

germanizare a aspectelor exterioare ale oraşului. Peste tot s-au abordat
firme şi inscripţii în limba germană. Vechile nume româneşti ale
hotelurilor, cafenelelor, restaurantelor, cluburilor, au fost înlocuite cu
denumiri nemţeşti. Pe străzi, ziua şi nopatea, răsuna pasul cadenţat al
patrulelor şi detaşamentelor germane. Atitudinea trupelor inamice s-a
tradus prin aroganţă şi brutalitate. 1 7
În întreaga zonă a teritoriului ocupat prefecturile, preturile,
primăriile au fost, încă de la începutul instalării regimului de ocupaţie,
solicitate intens pentru sprijinirea forţelor străine. În acest scop s-au luat
măsuri de asigurare a conducerii acestor instituţii cu primari, notari,
pretori, prefecţi, aleşi din rândurile germanilor sau germanofililor.
În primele luni după ocuparea Focşanilor, atenţia inamicului a
fost jnd.reptată către instituţiile publice, pe unele devastându-le, iar pe
altele folosindu-le în scopuri proprii: "la intrarea annatelor germane în

oraş şi până la 3 februarie 191 7, numeroasele trupe au prădat avutul
cetăţenilor şi al autorităţilor publice (Prefectură, Tribunal, Comisariat,
Administraţia Financiară, Regia M.S., Percepţia, Banca Populară, Liga
Culturală, Societatea .. Furnica ", şcolile primare şi secundare, Serviciul
Telegrafo-Poştal, biblioteca etc.), fără nici o fonnă". 18
Cum cea mai mare parte a clădirilor care aparţineau domeniului
public sau privat au fost rechizitionate de germani, în scopuri militare şi
administrative, activitatea acestora a fost găzduită de diverse clădiri din
Focşani. Astfel, funcţionarii Primăriei şi-au desfăşurat activitatea în

localul Societăţii ,,Economia", Camera de Comerţ şi Industrie s-a mutat
la Banca Putnei, judecătorii şi avocaţii au activat în casa familiei
Robescu, cursurile şcolilor secundare se ţineau în casa preotului Bontea,

16 /bidem, p. l 62

17 Augustin Deac, l. Toacă, op. cit. , p.4
18

A.M.Vn., fond Ioan Romanoae, inv.nr.223 10, f. l 9
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iar elevii din clasele primare se adunau pe la diferite case particulare. 1 9
Instituţiile de învăţământ, rechiziţionate de trupele germane au
fost transformate în cazărmi, spitale, birouri, închisori şi chiar grajduri.
Multe şcoli au fost închise, atât la oraş, cât şi la sat. În mediul rural,
autorităţile germane n-au permis deschiderea şcolilor pe motiv că se
dezorganizează muncile agricole. Acestor probleme li s-au adăugat şi
lipsa manualelor şi a rechizitelor, precum şi criza de cadre didactice
provocată de concentrări, situaţie care a paralizat, practic, învăţământul
românesc.Z0
Comandatura germană s-a preocupat şi de organizarea serviciului
militar sanitar german.
În consecinţă, Azilul din Focşani devine secţie germană de boli
contagioase,

iar

Spitalul

oraşului,

Liceul

" Unirea

"

şi

Şcoala

Profesională de Fete sunt transformate în spitale germane: 1 8 1 , 1 82,
respectiv 1 83. Un alt mare spital al trupelor inamice era amplasat în
strada Cuza-Vodă, nr.82. Şcoala de Băieţi nr.2 a rămas Spitalul Crucii
Roşii Române. Spitale româneşti mai existau doar În strada Lahovary şi
la Orfelinat.2 1
În aceste condiţii, Serviciul Medical Român se retrage din
Focşani la Sascut, sub conducerea doctorului Ion Panea.22
Tot în spital militar german a fost transformată şi clădirea care
adăpostea Arhivele Starostiei Putna. Mare parte din dosare au fost

distruse, fiind folosite de nemţi pentru aprinderea focului. 23

Degradările survenite la numeroase imobile din Focşani s-au
datorat în principal întrebuinţării abuzive şi schimbării destinaţiei
19

Ibidem, f.2 1

20 Augustin Deac, 1. Toacă, op.cit., p.7
2 1 Valeria Paragină, Medicina şi farmacia din Ţinutul Putnei, voi.I, Editura
Porto - Franco, Galaţi, 1 993, p. l 45

22 Ibidem,

p.2 1 5

23 C.Gonceariu, Arhiva Isprăvniciei sau Starostiei Ţinutului Putna în
,,Revista Arhivelor" , an Il, nr.211 959, Bucureşti, p.273
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acestora de către regimul de ocupaţie.
Halele oraşului au fost transformate în adăposturi pentru locuitorii
civili, pescăriile, spălătoriile şi prăvăliile au devenit grajduri iar şcolile,
aşa cum am menţionat anterior, au fost folosite pentru amenajarea de
spitale germane. Valoarea pagubelor provocate acestor instituţii publice
din Focşani amintite mai sus în perioada ocupaţiei germane se ridică la
1 .258.500 lei.24 Mobilierul confiscat de nemţi din aceste instituţii era
evaluat la suma de 380.700 lei.25
De la Serviciul Salubrităţii s-au furat cai, căruţe, trăsuri, hamuri şi
furaje; reţeaua publică şi particulară de iluminat a fost în mare parte
distrusă, Primăria Oraşului Focşani a fost păgubită de telefoane, maşini

de scris, aparate tehnice; Teatrul ,,Maior Gheorghe Pastia" a pierdut
piese de mobilier şi decoruri de o valoare deosebită, Secţia de Pompieri
a fost privată de cai, harnaşament şi echipaje, de la serviciile sanitare şi
veterinare au dispărut lenjerie, medicamente, aparate şi instrumente
medicale, Poliţia Oraşului Focşani a rămas fără trăsura cu cai, precum şi
Iară armătura şi îmbrăcămintea de la magazia corpului de sergenţi.26
Jafurile şi distrugerile abătute asupra instituţiilor publice din
Focşani au fost produse de trupele germane din Diviziile 76 Rezervă, 89
Infanterie, 2 1 6 Infanterie, Divizia 1 2 Bavareză, Diviziile 2 1 2, 2 1 3 şi
1 1 6, precum şi altele care aparţineau de Comandamentul Corpului 1
Rezervă.27
În perioada decembrie

1916

-

noiembrie

1 9 1 8,

valoarea

pagubelor produse localurilor, din oraşul Focşani însumează 1 .498.000
lei, iar a instalaţiilor deteriorate este cotată la 1 .325 .495 lei. Bilanţul
abuzurilor materiale aduse oraşului de către nemţi este estimat la
1 2.8 1 7 . 1 97,70 lei28 •
24

A.M.Vn. fond Ioan Romanoae, inv.nr.223 1 0, f.23
,

25 Ibidem, f.2 l
26

Ibidem, f.23

27 Ibidem, f.24
28

A.N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. l 3 l / l 9 1 9, f.87
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De rechiziţie n-au scăpat nici casele unor importante familii
focşănene, care s-au retras în Moldova în toamna anului 1 9 1 6. Case
precum cea a lui G.Poienaru, a lui I.Rădulescu, a generalului Raşcu, a
lui

Paladi, a colonelului Cambureanu, a familiei Apostoleanu, a

doctorilor Donescu, Roşiu şi Constantinescu etc., au fost prădate de
diverse piese de mobilier, obiecte casnice, piane, care luau drumul

Germaniei, fiind destinate familiilor ofiţerilor germani.29

Una din principalele atribuţii ale administraţiei germane a
constituit-o jefuirea organizată şi sistematică a resurselor economice ale
Focşanilor, sub forma mascată a rechiziţiilor.
Misiunea de a pune în practică acest obiectiv i-a fost încredinţată
Statului Major Economic constituit dintr-un Oficiu Central cu sediul în
Bucureşti şi o reţea de filiale în principalele localităţi ocupate. Acest
Oficiu a fost condus de maiorul german von Kessler şi colonelul
austriac von Ktinitz.30
În Focşani a funcţionat un birou de rechiziţii, avându-1 ataşat pe
lângă armatele germane pe subcomisarul Iarca, în perioada 3 februarie 1 iunie 1 9 1 7. Din iunie 1 9 1 7 acest birou a funcţionat fără nici un
reprezentant al autorităţilor române.
Pe lângă acest birou de rechiziţii, în oraş, pieţe, pe străzi puteai

întâlni la tot pasul inscripţii germane de genul ,,Bentelsammelstelle" (loc
de depus prada de război). 3 1
Vasta campanie de secătuire a rezervelor agricole a fost generată
de criza de alimente cu care se confrunta Germania, Austro-Ungaria şi
aliaţii acestora. Drept urmare, produsele rechizitionate din teritoriul
ocupat trebuiau să acopere marile goluri create în aprovizionare, pentru
ca Puterile Centrale să mai poată continua războiul.32
Chiar în cuprinsul primei Ordonanţe emisă pentru populaţia din
29
30
31
32

A.M.Vn., fond Ioan Romanoae, inv.nr.223 l 0, f.24
Augustin Deac, 1. Toacă, op.cit., p.30
A.M.Vn., fond Ioan Romanoae, inv.nr.223 l 0, f. l 9
Emil Răcilă, op. cit., p. l 43
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teritoriul ocupat se preciza că vor fi ridicate toate proviziile, în vederea
exportului, lăsându-se locuitorilor doar strictul necesar traiului. În
consecinţă, populaţiei autohtone i-a fost impus un regim de viaţă plin de
privaţiuni, de la care erau excluse trupele de ocupaţie. 33
Nenumăratele ordonanţe emise de Comandatura germană au
supus populaţia românească unui regim draconic: s-a aplicat prohibirea
exportului de · cereale, a animalelor, a alimentelor, a vinurilor, a
băuturilor spirtoase, a furajelor; s-a interzis dreptul de sacrificare a
animalelor, precum şi vinderea fructelor şi fabricarea ţuicii. De
asemenea, tot prin Ordonanţa germană, s-a introdus sistemul de
cartelare al alimentelor, fixându-se rate exagerat de mici: 225 g făină şi
1 50 g mălai de persoană din mediul urban şi 500 g porumb pentru
fiecare ţăran. Pâinea se cumpăra pe bază de cartelă, consumul de lapte
era permis numai în intervalul 7,00-9,00, iar în localurile publice,
consumul cărnii era interzis în zilele de luni, miercuri şi vineri. 34
Cetăţenilor cărora li s-au dat bonuri de rechiziţii, Comandatura
germană nu le-a plătit nimic "lăsându-le în schimb nişte hârtiii scrise cu

creionul, cu expresii de batjocură precum: Ţarul Nicolae va plăti",
"
"
"Take Ionescu plăteşte , ,,Brătianu plăteşte ". 35

Pe lângă alimente, cereale, animale, trupele germane au ridicat de

la populaţie şi animalele de casă (câini şi pisici), pe care le jupuiau de
blană, iar carnea o foloseau în alimentaţie. 36
Samavolniciile

săvârşite

de

trupele

de

ocupaţie

asupra

focşănenilor n-au ocolit persoanele aflate în trecere prin oraş, cărora în
plină zi li se confiscau hainele şi încălţămintea, bijuteriile şi banii. 37
Larg utilizat în perioada ocupaţiei străine a fost sistemul caietelor,
prin intermediul căruia s-a reuşit expedierea peste hotarele ţării a unei
33

Ibidem, p. l45

34 Ibidem, p. l 46
35

A.M.Vn., fond Ioan Romanoae, inv.nr.223 1 0, f.20

36 Ibidem, f.22

37 Ibidem, f.20
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mari cantităţi de alimente. Prin Ordinul nr. l 72/3 martie 1 9 1 7 dat de von
Mackensen se îngăduia soldaţilor străini ca la plecarea în pennisii să ia
asupra lor alimente până la greutatea de 25 kg. De asemenea, mai aveau
dreptul de a trimite lădiţe de 5 - 1 0 kg, pentru familiile lor de acasă. 38
Astfel de lădiţe de lemn pline cu făină de grâu, mălai, fasole, grăsime de
porc, unt etc., se încărcau zilnic în câte 1 0 - 1 5 vagoane din ara Focşani.
Majoritatea acestor produse erau confiscate de la populaţia focşăneană

,,nemţii cumpărând foarte puţin de la comercianţii evrei care practicau
nişte preţuri exagerate. "39
La începutul lunii februarie

1 9 1 7 Comandatura germană a

declanşat operaţiunea de numerotare a tuturor animalelor şi păsărilor
existente pe raza teritoriului ocupat. Pe baza mai multor ordonanţe,
inamicul a răpit locuitorilor toate animalele.
În perioada ocupaţiei germane, oraşul Focşani a fost păgubit de
1 .467 vite, ridicate de inamic fără nici o despăgubire.40
În acelaşi interval, Primăria Oraşului Focşani a fost privată, în
folosul regimului de ocupaţie, de: 5.000 kg grâu vărsat, 98 saci cu grâu,
58 saci cu făină de grâu, 1 5.000 kg ovăz, 109 saci cu porumb, 20 saci cu

mălai, 79 piei de bou.4 1

O altă importantă resursă economică urniărită în planul de
exploatare

a

avuţiei locale, 1-a consituit ,,aurul verde" . Cum în judeţul

Putna pădurile se întindeau pe o suprafaţă de 142.862 ha42, trupele
germane s-au ocupat de exploatare intensă a sectorului forestier.
S-au organizat secţii speciale în cadrul Statului Major Economic,
cu rol ordonator şi de execuţie în acest domeniu, iar pe lângă fiecare
Comandatură de judeţ au fost înfiinţate oficii economice, care includeau
38
39

Emil Răcilă, op.cit., p. l 7 1
A.M.Vn., fond Ioan Romanoae, inv.nr.223 1 0, f.25

40 A.N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. l 3 1 / 1 9 1 9, f.87

41
42

Ibidem

Monografia Judeţului Putna, Tipografia şi Legătoria de Cărţi " Cartea

Putnei" Alex. P. Alexandrescu, Focşani, 1 943, p.60
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Serviciile silvice încadrate cu personal militar german. Pentru a putea fi
exploatate la maximum, fabricile de cherestea şi societăţile forestiere au
trecut prin ordonanţe speciale sub administraţie germană.43
După tăierea şi fasonarea lemnului care se realiza în fabricile de

la Mărăşeşti, " Unirea" din Năneşti, " Vasile Trofin" din Nămoloasa
Târg, ,,Siretuf' şi "Ciunghieşuf' <;lin Adjudul-Vechi44, acesta avea
destinaţii diferite. Cel destinat construcţiilor lua drumul Puterilor

Centrale, sub formă brută (butuci) sau semifabricate, iar o altă parte era
utilizat pentru nevoile trupelor inarnice din ţară, mai ales pentru cele din
zona operaţiilor militare.45
După retragerea trupelor germane din judeţul Putna, liniile
înguste forestiere construite de annata germană în vederea exploatării
pădurilor Statului, împreună cu tot materialul rulant au intrat în
administrarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. În această situaţie
se aflau calea ferată Odobeşti-Vidra46, Focşani-Mândreşti47 şi Focşani 
Faraoane.48
În timpul administraţiei militare germane s-a desfăşurat o vastă
campanie de colectare a metalelor.
Prin Ordonanta nr.99/24 aprilie 1 9 1 7 s-a dispus sechestrarea
clopotelor ,.,de la toate bisericile, lăsându-se pentru fiecare comună câte
un clopot" .49
De la bisericile din Focşani nemţii au confiscat 6 clopote din
bronz50, scaune, sobe, icoane. Împrejurimile au fost devastate, plantaţiile
de brazi din cimitire au fost distruse, iar peste morminte au trecut
43 Emil Răcilă, op. ci.t, p. l 77
44 Monografw Judeţului Putna

. . .

, p. l 22

45 Emil Răcilă, op.cit., p. l 73
46

A.N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. l 09/ l 9 1 9, f.57

47 Ibidem, f. 77
48

Ibidem, f. 78

49 Emil Răcilă, op. cit., p. l 9 l
50

A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. I 3 1 / l 9 1 9, f. I
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coloanele de artilerie cu caii. Cele două mari Biserici din oraş - ,,Sf loan

Botezătorur' şi ,,SfParaschiva"

au fost folosite de trupele germane
51
pentru desfăşurarea serviciului divin în folosul acestora.
-

O altă problemă foarte dificilă care s-a ivit în perioada ocupaţiei
străine din anii 1 9 1 6- 1 9 1 8, a constituit-o întreţinerea numeroasei armate
germane, a administraţiei militare a Puterilor Centrale. Pentru a face faţă
acestor cheltuieli, autorităţile române au fost nevoite să contracteze
împrumuturi de la populaţie, fapt care a dus la epuizarea resurselor
populaţiei.
În această situaţie s-a regăsit Primăria Oraşului Focşani, care a
contractat de la cetăţeni un împrumut de 600.000 lei, cu aprobarea
Comandaturii germane, pentru a acoperi deficitul bugetar pe exerciţiul
1 9 1 7- 1 9 1 8, cauzat de starea de război şi cheltuielile enorme făcute de
5
inamic, pe seama administraţiei locale. 2
Alt mijloc de spoliere a economiei româneşti 1-a constituit
emisiunea "leilor noi'', după punerea sub sechestru a Băncii Naţionale.

La 23 februarie 1 9 1 7, Mackensen a dat o Ordonanţă prin care Banca

Generală Română (cu capital german) a căpătat dreptul de a emite o
nouă monedă. Cele peste două miliarde de lei de hârtie emise de Banca
Generală au dezorganizat complet circulaţia monetară, iar în perioada
53
postbelică a constituit o cauză a inflaţiei monetare.
Datorită numeroaselor prestări servicii făcute în favoarea trupelor
germane, resursele financiare ale Primăriei din Focşani au fost practic
epuizate.
Cheltuielile

lacute

de Comandatura germană pentru

plata

funcţionarilor şi a imprimatelor de la birouri, plata traducătorilor de
limba germană, a membrilor din Poliţia Secretă, a funcţionarilor de la
Biroul populaţiei, a celor din serviciile economice şi administrative
create pe lângă Comandatura germană, toate au fost suportate de

�1 A.M.Vn., fond Ioan Romanoae, inv.nr. 223 1 0, f.23
�2 Ibidem, f.26
�3 Augustin Deac, 1. Toacă, op.cit., p.34
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Primăria Oraşului Focşani.
Tot în grija administraţiei locale a căzut repararea casinourilor
dotarea acestora cu mobilier, veselă şi alimentarea cu combustibil,

precum şi restaurarea Hotelului ,,Bristol", a caselor familiei Robescu, a

Cafenelei ,,Napoleon" , a restaurantelor - toate frecventate de ofiţeri

germani.
Mari sume de bani de la bugetul local au fost risipite cu
înfiinţarea, dotarea cu mobilier şi întreţinerea cu combustibil a
bordelurilor înfiinţate în mod special pentru militarii germani, unde, din
ordinul Comandaturii germane, se trimiteau lemne, în mod regulat şi din
abundenţă, în timp ce populaţia oraşului murea din cauza frigului.
Cheltuieli similare s-au făcut şi pentru spitalul de prostituate.
Mai amintim că trăsurile folosite de inamic pentru transportul
urban şi interurban, leafa medicilor de la spitalele militare germane,
înfiinţarea şi întreţinerea cimitirului german de pe lângă Biserica
,,Sf.Mina", au constituit cheltuieli trecute tot în contul Primăriei
Focşani.54
Obligaţiile administraţiei locale faţă de regimul de ocupaţie sunt
reflectate foarte bine de următoarele două ordine primite de la
Comandatura germană.
Prin Ordinul nr.8593 din 3 1 decembrie 1 9 1 7, Primăriei Oraşului
Focşani i-a fost impus ca ,,până a doua zi dimineaţă să fie presărat nisip
în piaţa de la monument, unde se făceau paradele militare germane. In
acea noapte au fost cărare 82 căruţe cu nisip din albia râului Milcov .
"

Pentru neexecutarea la termen ( 1 2 ore) a acestei lucrări, Primăria era
pasibilă de amendă în valoare de 1 0.000 lei. Conform altui Ordin din 23
ianuarie 1 9 1 8, organele administrative locale erau obligate ca în 1 2 ore
de la căderea zăpezii, să cureţe străzile, şoselele şi calea ferată până la
linia frontului. Însă pentru executarea acestui ordin erau necesari
aproximativ 6.000 de lucrători, iar serviciile comunei urbane nu
dispuneau în acel moment decât de 34 lucrători. Această situaţie era
54 A.M. Vn., fond Ioan Romanoae, inv.nr.223 l0, f.28
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consecinţa rechiziţionării de forţă umană pentru corvezi în folosul
armatelor germane. 55
Importante surse de venit pentru trupele inamice, în perioada
ocupaţiei, le-au constituit taxele şi amenzile percepute focşănenilor.
Până la 15 octombrie 1 9 1 7 când s-au introdus şi în oraşul de pe

Milcov timbrele fiscale "Gultig 9 Anne" , autorităţile germane încasau
de la populaţie câte 50 bani pentru fiecare viză aplicată pe petiţiile
adresate de cetăţeni serviciilor publice. De asemenea, se mai percepea o
taxă de 1 O lei şi 30 bani pentru comercializarea timbrelor fiscale cu

inscripţia ,,Steurmarche Gultig for 1 Reserv Corps", pentru a căror
imprimare nemţii au confiscat Primăriei clişeul cu marca oraşului

Focşani.56

Bugetul administraţiei germane a crescut şi ca urmare a taxelor
impuse locuitorilor din Focşani, care doreau să călătorească în oraş sau
interurban. Tarifele erau diferenţiate pe trei categorii:
a) pentru o călătorie de 1-3 zile în împrejurimile oraşului un bilet
costa 25 bani
b) pentru o călătorie de mai multe zile şi la o distanţă mai mare
faţă de Focşani se percepeau 2 Iei
c) un bilet de circulaţie în oraş după 6,30 seara pentru o singură
ieşire costa 25 bani, iar pentru circulaţie permanentă cetăţeanul plătea 1
leu. 57
Întreaga legislaţie românească a fost înlocuită de ordonanţele
emise de regimul de ocupaţie, care vizau aspecte de ordin politic,
economic, social şi administrativ.
Pe lângă haosul creat de starea de război, aceste măsuri n-au tăcut
decât să accelereze procesul de înrăutăţire a stării populaţiei autohtone.
În perioada martie 1 9 1 7

-

iunie 1 9 1 8 a avut loc reorganizarea

administraţiei locale sub comandă germană, fiind emise ordonanţe care
55 Ibidem, f.30
56 Ibidem, f.27
57

Ibidem, f.28
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îngrădeau şi cele mai elementare drepturi cetăţeneşti.
Comandatura Oraşului Focşani înştiinţa locuitorii la 1 aprilie
1 9 1 8 că cei care au găzduit ofiţeri sau soldaţi români demobilizaţi,
aveau obligaţia să declare acest lucru la Biroul de statistică, înfiinţat
58
special în acest scop.
Altă Ordonanţă din 1 8 aprilie 1 9 1 8 prevedea că toate armele şi
muniţiile de orice provenienţă sau orice material de război trebuia să fie
predat Comandaturii germane. În caz contrar, pedeapsa pornea de la un
59
an de închisoare.
Dintre măsurile cu caracter administrativ aplicate în perioada
60
ocupaţiei germane amintim: uciderea câinilor vagabonzi , obligaţia
populaţiei de a stropi asfaltul cu apă de trei ori pe zi pentru a împiedica
61
ridicarea prafului , circulaţia populaţiei pe străzi era permisă până la
62
1 0,00 seara , modificarea ceasurilor după un nou orar fixat de
autorităţile germane, în interesul general pentru a economisi căldura şi
63
lumina. De asemenea întrebuinţarea apei se făcea cu restricţie, fiind
64
interzis a se lăsa să curgă robinetul, în special noaptea , locuitorii
Focşaniului care deţineau mobilă străină trebuiau să declare în scris
65
Comandaturii oraşului până la 1 5 iunie 1 9 1 8 , iar numeroase ordine
66
poliţieneşti au reglementat circulaţia vehiculelor (pe partea dreaptă).
La 27 mai 1 9 1 8, autorităţile germane au emis o Ordonanţă prin

58 Colecţia de ordonanţe date pentru populaţia din Focşani de la 1 aprilie
1918 pânli la 8 iunie 1918, Supliment nr.6, Focşani, 1 9 1 8, p.3
59 Ibidem, p. l 9

60 Ibidem, p.5

61 Ibidem, p. 1 5
62 Ibidem, p . l 9
63 Ibidem, p.35
64 Ibidem, p.65
65 Ibidem, p.77
66 Ibidem, p.79
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care se interziceau intrunirile de orice fel.67
Un rol de seamă la propagarea ideilor impuse de Comandatura
oraşului pentru popularizarea măsurilor represive aplicate populaţiei
autohtone 1-a avut presa. Conducerea tehnică a serviciilor de presă şi
tipografie, a cenzurii şi a librăriilor militare de campanie a fost
încredinţată unei Secţii speciale a Poliţiei Militare germane. Rolul pe
care 1-a avut această Secţie a fost de a cenzura toate imprimatele din
teritoriul ocupat, precum şi piesele de teatru şi filmele.68
Vânzarea ziarelor, revistelor şi a jurnalelor ilustrate germane era
interzisă

librăriilor

civile,

cu excepţia ,,Bukarester
"
,,România în grai şi chip şi Putna - Zeitung " .69
"

Tageblatt",

Tot prin ordonanţă a fost reglementată şi activitatea Serviciului

Poştal, corespondenţa fiind admisă numai în interiorul teritoriului
ocupat, cu celălalt teritoriu al României, cu teritoriile Puterilor Centrale,
precum şi cu cele ocupate de acestea. Era exclusă corespondenţa poştală
cu ţările neutre şi inamice.70 Era permis doar uzul limbii germane,
ungare, bulgare, turce şi franceză, limba română putând fi folosită
numai în interiorul teritoriului ocupat, în Moldova şi Austro-Ungaria.

Timbrele acceptate erau cele emise în teritoriul ocupat.7 1

Nerespectarea ordonanţelor atrăgea amenzi aspre, aplicate uneori
chiar şi pe baza unor pretexte, găsite cu uşurinţă de autorităţile germane.
Pentru necurăţarea străzilor sau lăsarea câinilor liberi pe străzi se

aplicau amenzi care variau între 3 şi 1 O Iei. Însă, contravenţiile la

ordonanţele militare se sancţionau cu amenzi foarte mari care porneau

de Ia 300 lei. Necuviinţele arătate de localnici trupelor de ocupaţie erau
taxate cu amenzi, însoţite deseori cu închisoarea.
67 Ibidem, p.8 l
68

Augustin Deac, 1. Toacă, op.cit., p.8

69 Colecţia de ordonanţe date pentru populaţia din Focşani de la 1 aprilie
până la 8 iunie 1918 . . . , p.43

70 Ibidem, p.5 l
71 Ibidem, p.55
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Un exemplu elocvent îl reprezintă cazul profesorului pensionar
Pamfil, care în iulie 1 9 1 8 a fost amendat cu 500 lei, pârât fiind de un
soldat neamţ pe motiv că i-ar fi reproşat ,,Dacă nemţii nu au ce mânca

aci, să se ducă în Germania. Ce mai stau în România, dacă este pace ?"
(după încheierea Păcii de la Bucureşti). 72

După încheierea Păcii de la Bucureşti, trecerea peste fostul front
se făcea în corftinuare pe bază de paşaport. În caz contrar se aplicau
amenzi care porneau de la 500 lei, persoanele în cauză fiind ţinute în
prealabil, în arest pentru o perioadă de 5 - 1 O zile. În ultima lună de

ocupaţie germană la casieria Comandaturii germane au fost vărsaţi peste

30.000 lei, proveniţi din aplicarea de amenzi pentru trecere frauduloasă
a frontierei. Pe raza Oraşului Focşani, au fost amendate 5.200 persoane,
valoarea amenzilor atingând suma de 1 1 2. 1 89 Jei.73
Primăria Oraşului Focşani a acordat supuşilor Puterilor Centrale
şi intemaţilor străini din judeţul Putna despăgubiri în valoare de 1 75 .669
lei, iar ajutoarele băneşti acordate familiilor supuşilor Puterilor Centrale
au însumat 5.322 lei şi 90 bani.74
În perioada ocupaţiei germane populaţia autohtonă a cunoscut
haosul, jaful, foametea, umilinţa. Tot în această perioadă, în oraşul
Focşani, ca de altfel în întreg teritoriul ocupat, au avut loc numeroase
crime şi violuri . Documentele lăsate de Ioan Romanoae creionează
foarte bine aceste aspecte, exemplele în acest sens fiind multiple.
Sergentul major Lovin Florea a fost înjunghiat mortal în noaptea
de 8 - 9 ianuarie 1 9 1 7 de către un soldat german pe motiv că sergentul
român I-ar fi surprins pe acesta din urmă spărgând o prăvălie din Piaţa
Moldovei. În urma anchetei desfăşurate de autorităţile române s-a
stabilit ca familia victimei să primească despăgubiri de la învinuit, însă
partea germană a susţinut că sergentul a murit pentru că nu a primit
îngrijiri corespunzătoare.
72 A.M.Vn., fond Ioan Romanoae, inv.nr.223 10, f.29

73 Ibidem
74 Ibidem, f.30
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De pedeapsă au fost făcuţi scăpaţi şi soldaţii germani care I-au
omorât pe ceasomicarul Peltz din strada Marea Unirii.
Un alt sergent român, Bălănel, a căzut victimă în februarie 1 9 1 7,
când a încercat să împiedice nişte nemţi să săvârşească jafuri în Focşani.
Anica R.Bândar din B ilieşti şi Anica Ion din strada Coteşti, nr. 1 5,
Focşani au fost împuşcate de santinelele de la Abator, unde victimele se
duseseră să ia carnea aruncată.
Aceeaşi soartă au avut-o şi Ion N.Mihalcea din strada Tăbăcari şi
Ioana Pascu, evacuată din satul Răduleşti, care au fost împuşcaţi de
către trupele germane pentru că au fost surprinşi la furat de peşte şi
respectiv adunat crengi pentru foc.
Victime inamicului au căzut şi Alexandrina Stratulat şi Alexandru
Mihalache, ultimul un băiat de numai 1 3 ani, omorât de nemţi pentru
faptul că privea cum erau duse alimentele confiscate la depozitele
trupelor de ocupaţie. 75
Mişcarea

de

rezistenţă

împotriva

ocupanţilor

germani

s-a

manifestat sub diverse forme: răspândirea de manifeste, sabotarea
producţiei destinate trupelor inamice şi a maşinii de război germane prin
distrugerea

liniilor

telefonice,

culegerea

de

informaţii

despre

operaţiunile militare germane, fuga de la locul de muncă, refugierea în
alte localităţi etc.
Dima şi Apostol Rădulescu au fost condamnaţi la 5 ani de muncă
silnică pentru că

,,au

tăiat intenţionat firele de telefon germane". Pe

motiv că ţineau arme ascunse, au fost condamnaţi la închisoare
următorii focşăneni : Gică Gheorghiu ( 1 an şi 6 luni), D.lsidoropol (2
ani), Jenică Vasiliu (5 ani) şi Vasile Ion (1 an şi 4 luni).
În intervalul 1 martie - 1 septembrie 1 9 1 7 au fost încarceraţi în
Penitenciarul din Focşani, sub acuzaţia de spionaj : Ion Davidescu,
N.Profiriu, Dănică Carp, Tiţa Pavelescu .76
În cursul anului 1 9 1 7 au fost condamnaţi la închisoare 4 1 3
75

Ibidem, f.25

76

A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. l 0/ 1 9 17, f. l 25
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focşăneni, iar în 1 9 1 8, 352 persoane. 77
Pentru opoziţia manifestată faţă de autorităţile germane au fost
arestaţi următorii muncitori de pe raza oraşului Focşani: zidarul Vasile
Lăduncă, lucrătoarea Coleta Leonarda, grădinarul Ilie Marin, croitorul
Costică Maimana, Ion Vulcan. 78
Nu puţine au fost cazurile în care ţăranii au fost pedepsiţi pe
motiv că au refutat să ducă la centrele de colectare alimente (lapte, ouă),
animale sau că au predat cantităţi mai mici decât cele impuse de
Comandatura germană.
Una din metodele de răzvrătire folosite de populaţia autohtonă
împotriva trupelor germane a reprezentat-o nesupunerea la corvezi. Din
acest motiv au fost condamnaţi la închisoare: Gheorghe Amăricăi,
Nicolae Agafinei şi Constantin Apostu (Străoanii de Jos), Ion Arsene şi
Andronache Toacă (Reghiu), Gheorghe Apostili şi Ion Amărincii
(Păuleşti), Toader Butuceanu (Jo.răşti), Stan Manea (Spulber). 79
Alexandru Dumitru din Păuleşti a fost arestat pentru că n-a
respectat ordonanţele date de Comandamentul german, Sanda Şchiopu
din Tulnici a primit o lună de detenţie pentru că a hrănit prizonieri
români, Toader Toban din Păuleşti a fost încarcerat 6 luni pentru că
ascundea arme. De asemenea, învinuiţi că au lovit soldaţi germani au
făcut arest: Vasile şi Ene Cocioabă, Ilie Crişan şi Sava Crângu din
Vârteşcoiu. 80
Tot pentru nesupunerea şi nerespectarea dispoziţiilor date de
trupele germane au fost arestaţi : Ion Dumitrescu (Mărăşeşti), Alexandru
Gherda şi Constantin Ghenidar din Focşani. 81
Sub acuzaţia de spionaj, învăţătorul Radu Macovei din Vidra a
fost încarcerat 434 zile. Trupele germane aflaseră că strângea informaţii
77

Ibidem, dosar nr. l 20/ 1 9 19, f. l l 2

78 Augustin Deac, 1. Toacă, op. cit., p. l l4
79 Ibidem, p. l 30
80

Ibidem

81 Ibidem, p. l 54
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despre amplasamentul acestora şi le transmitea Comandamentului
armatei române.

82

Pe linia ostilităţii dârze faţă de trupele inamice s-au încadrat şi
unele soţii ale unor figuri marcante ale vieţii culturale şi politice
româneşti.
La 8/2 1 decembrie 1 9 1 6, Alexandru Marghiloman nota că

,,doamnele Lia Brătianu şi Râmniceanu au refuzat să-l lase pe Stabsartz
Wollf, comandant militar gennan, să viziteze spitalul lor la Şcoala
Centrală. Autoritatea a oprit pe aceste doamne să mai calce în spital. "83
Ampla mişcare de rezistenţă împotriva regimului de ocupaţie a
antrenat toate clasele sociale din teritoriul ocupat. Comercianţii s-au
manifestat prin

sechestrarea

mărfurilor,

închiderea

şi

devastarea

magazinelor, îngustarea la maximum a posibilităţilor de aprovizionare,
împotrivire la realizarea zilelor de corvoadă.
Costică Grigorescu şi Mihail Lazarovici din Focşani, Dumitru
Mănăloiu din Vărsătura au fost arestaţi pentru că s-au răzvrătit
împotriva regimului de ocupaţie.84
În aceeaşi situaţie s-au regăsit şi proprietarii de terenuri viticole
din judeţul Putna, care au fost arestaţi de regimul de ocupaţie sub
diverse motive.
Astfel, Nicolae Anghel din Găgeşti a fost ar�stat pentru că a fost
surprins de trupele germane conversând cu alţi români în limba
franceză. Tudose Gârzan din Jariştea, împreună cu alţi proprietari de
terenuri viticole din Focşani au fost încarceraţi deoarece transmiteau
Comandamentelor române informaţii privind dispozitivele trupelor
inamice.
Podgoreanul Dimitrie Faur din Odobeşti a fost închis timp de 9
luni pentru că era socotit periculos pentru inamic.
82

Ibidem, p. l 62

83

Alexandru Marghiloman, Note politice, vol.lll, 1917-1918, Editura Institutul

de Arte, Bucureşti, 1927, p.204
S4

Augustin Deac, 1. Toacă, op. cit., p. l 72
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Alt podgorean, Marin Ghiţă din Jariştea a fost condamnat la 1 5
luni de detenţie pentru c ă s-a revoltat împotriva nemţilor, deoarece
copiii şi soacra acestuia au căzut victime în lagăr datorită violenţelor la
care au fost supuşi.85
O vastă activitate împotriva regimului german a desfăşurat
reţeaua creată de Vasile Chilian şi alţi patrioţi care acţionau de-a lungul
liniei frontului. Din această reţea au !acut parte Toma Cotea din Vidra,
Dumitru Pantazică din Tichiriş, Ştefănache Săcăluş, Radu Matei, Ştefan
şi Ion Bărnuţă, Toader Buture, Luca Ciobotaru, dr.Vasile Dobrescu,
Florica Pop şi alţii.
Vasile Chilian, conducătorul reţelei de culegere a informaţiilor cu
caracter militar a reuşit să se introducă în cele mai înalte cercuri
ofiţereşti germane cantonate în comuna Tichiriş şi în alte localităţi
câştigând încrederea inamicului. De aceeaşi trecere în faţa soldaţilor
nemţi s-a bucurat şi Dumitru Pantazică, în casa căruia era instalat
Comandamentul german. Patrioţii români au reuşit să copieze pe ascuns
hărţile expuse pe pereţi, care cuprindeau situaţia la zi a poziţiilor
germane. Aceste schiţe împreună cu alte informaţii erau transmise

dincolo de linia frontului şi predate Comandamentelor armatei române.86
Acest grup din Tichiriş s-a ocupat şi cu organizarea trecerii

clandestine peste linia frontului a prizonierilor români evadaţi din
lagăre. Prin punctul Tichiriş au fost trecuţi în Moldova în perioada
decembrie 1 9 1 6 - 2 1 mai 1 9 1 7, peste 2.000 ostaşi care au reintrat în
efectivul armatei române.87
La 2 1 mai 1 9 1 7, renumitul grup din Tichiriş a fost prins de
inamic, iar după un simulacru de proces autorităţile germane i-au
condamnat la moarte sub pretext de crimă de înaltă trădare şi spionaj în
favoarea statului român.
La 1 7 august 1 9 1 7 au fost executaţi: Vasile Chilian, Dumitru
RJ

Ibidem, p. l 73

86 Ibidem, p. l 86
87 Ibidem, p. l 88
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Pantazică, Ştefanache Săcăluş, Toma Cotea şi Vasile Gălăţeanu.
Victimile au fost înmormântate chiar la locul execuţiei, în
poligonul de tragere a Gamizoanei Focşani, iar slujba a fost oficiată de
preotul Alexe Vasilescu.88
Perioada ocupaţiei germane în Focşani s-a caracterizat prin
măsuri represive aplicate populaţiei locale, reflectate în legislaţia
draconică precum şi pedepsele abătute asupra celor care încălcau legea
germană, prin abuzuri, jaful sistematic a resurselor economice, crunte
crime şi execuţii săvârşite sub diverse motive.
În documentul lui Ion Romanoae referitor la situaţia judeţului
Putna în perioada ocupaţiei germane se menţionează că ,,niciodată
judeţul Putna n-a avut o situaţie mai grea şi niciodată n-a fost mai
încercat ca în actualul război. Pe toată întinderea, timp de doi ani,
judeţul nostru a suferit cumplit de pe urma războiului. Armatele inamice
conduse de nevoile războiului s-au lăsat cu toată greutatea lor asupra
acestui judeţ, rechiziţionând orice provizii, acaparând orice sursă de
producţie şi existenţă, storcând şi distrugând totul fără milă şi fără
cruţare ". 89
Dacă imenselor pierderi economice adăugăm şi pierderea a mai
mult de jumătate din populaţia întregului judeţ, putem concluziona că

"bogatul şi frumosul judeţ Putna, de altă dată, astăzi s-a transformat, în
mare parte, într-un jalnic pustiu ".

88

A.M.Vn., fond Ioan Romanoae, inv.nr.223 1 0, f.26

89 Ibidem, f.37
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Dacă înţelegem istoria, în cea mai cuprinzătoare şi sintetică
accepţiune - ca viaţă şi acţiune umană - în întreaga-i multitudine şi
complexitate într-un timp şi spaţiu imuabil, atunci, alegerea ca temă de
cercetare a unei realităţi - prostituţia ca fenomen socio-uman, moral şi
economic - nu mai apare ca o chestiune nerelevantă sau desuetă.
Complexitatea aspectelor, a modalităţilor de manifestare, a
consecinţelor pe multiple planuri asupra realităţii oricărui timp istoric în
care s-a manifestat fenomenul, impune cercetătorului aplecarea asupra
documentului de epocă, singurul mod de reflectare obiectiv şi de
respectare a adevărului ca scop şi obiectiv al demersului său.
Cum fenomenul a însoţit viaţa omului, din toate timpurile şi pe
toate meridianele, problematica lui impunând şi în trecut şi astăzi acţiuni
şi măsuri politica-administrative ţinând de viaţa şi sănătatea biologică a
colectivităţii umane ca atare, el capătă un sens real, de datorie pentru
cercetarea istorică.
O asemenea temă de cercetare poate surprinde şi astăzi şi poate fi
subapreciată, catalogată ca nesemnificativă pentru viaţa unei comunităţi
umane şi din simplul motiv că, până de curând, ea constituia un tabu
pentru istoriografie.
Din asemenea considerente, chiar limitată la primele decenii ale
secolului al XX-lea, aplecarea asupra problematicii prostituţiei în viaţa
Focşanilor de altă dată, ni s-a părut a fi un demers necesar, capabil să
ofere o imagine care poate fi extinsă - prin ceea ce se desprinde - la o
întreagă epocă.
1 84
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Una din problemele aprig discutate de către Consiliul Comunal al
oraşului Focşani a fost amplasarea caselor de prostituţie. Examinând
plângerile înaintate de mai mulţi cetăţeni din str.Bateriei asupra modului
în care se practica prostituţia pe acea stradă, membrii Consiliului
constată că doleanţele lor sunt fondate şi că ar fi timpul ca Primăria să
reconsidere

modul

de

amplasare

a

stabilimentelor,

considerând

prostituţia ca un rău necesar.
În principiu, s-a pus problema dacă Primăria să construiască un
local special pentru acest scop, însă această soluţie, deşi bună din toate
punctele de vedere, era considerată prea avansată pentru moravurile din
acea epocă. Modul în care erau amplasate casele de toleranţă în anul
1 9 1 0, toate la un loc, era considerat inacceptabil. Se propunea ca acestea
să nu mai fie pe aceeaşi stradă ci, împărţite prin alte cartiere, pe străzi
lăturalnice, în locuri anume fixate pentru fiecare stabiliment. Localurile
urmau să fie înconjurate cu zaplazuri înalte de doi metri, spre a nu se
vedea nimic înăuntru.
Astfel, nemaifiind amplasate pe aceeaşi stradă şi în apropierea
cârciumilor, desele scandaluri care se iscau, prejudiciabile din toate
punctele de vedere, urmau să fie evitate. În viziunea acestui proiect,
urma să fie evitată deprecierea unui singur cartier, căci prezenţa
stabilimentelor într-un singur loc ducea, inevitabil, la ocolirea acestor
zone de către "cetăţenii cinstiţi" . 1

Sistemul propus, de dispersare a stabilimentelor în mai multe

cartiere din oraş, era inspirat după modele din străinătate, de la Viena şi
Budapesta, unde bordelurile erau Împrăştiate în oraş, în localuri închise
din toate părţile, fie cu ziduri, fie cu garduri înalte, care nu atrăgeau cu
nimic atenţia trecătorilor. Cei interesaţi de asemenea servicii urmau să
afle singuri amplasarea acestor localuri. Astfel, se salva, pe cât posibil,
moralitatea publică, "ultragiată prin expunerea, atât ziua, cât şi

1

Arhivele Naţionale Vrancea (în continuare se va cita: A.N.Yn.), fond Primăria

Oraşului Focşani, dosar nr. 721 1 9 1 0, f.5

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

1 85

Gheorghe Miron

noaptea, a turpitudinelor omeneşti".2
La 15 februarie 1 9 1 0 au avut loc discuţii aprinse între membrii
Consiliului Comunal.

Unul dintre membrii Consiliului se opune

propunerii de răsfirare a caselor de toleranţă în mai multe puncte din
oraş, propunând ca ele să fie concentrate într-un singur cartier. El
consideră că faţă de întinderea oraşului nostru şi numărul de locuitori,
s-ar putea admite, cel mult, situarea acestora în două cartiere ale
oraşului, bineînţeles, pe străzile cele mai lăturalnice, luându-se şi
măsura preconizată de ceilalţi colegi: împrejmuirea cu garduri înalte de
doi metri.
El cerea de urgenţă, având în vedere plângerile mai mult decât
justificate, înaintate de numeroase familii care îşi au locuinţele pe
străzile Bateriei, Viitorul şi Florile, ca prostituatele din oraş să fie
mutate

în

strada

Odobeşti,

respectându-se

prin

aceasta

Decizia

Consiliului Comunal nr.36 din 1 8 iunie 1905. În cazul în care nu se
putea proceda la stabilirea localurilor de prostituţie pe strada Odobeşti,
strada fluture era considerată a fi cea mai nimerită pentru această
situaţie. 3
Membrii Consiliului au decis, la 15 februarie 1 9 1 0, ca toate
casele de toleranţă să fie mutate în strada Odobeşti, iar locuinţele să fie
împrejmuite cu garduri înalte. Termenul limită era data de 26 octombrie
1 9 10. Peste această dată, orice stabiliment de prostituţie situat în altă
stradă decât cea fixată de Consiliul Comunal, urma să fie închis, iar
autorizaţia de funcţionare ridicată.
Patroanele caselor de toleranţă din oraş (Sevastiţa Popovici,
Maria Ionescu, Elena Ionescu şi Paraschiva Anghel) care îşi aveau
stabilimentele în străzile Bateriei şi fluture, erau înştiinţate la 23
februarie 1 9 1 0 de hotărârea Consiliului Comunal şi invitate să se
conformeze noilor dispoziţii.4
2 Ibidem, f.5 verso
3 Ibidem, f.6 verso

4 Ibidem, f. 7
1 86

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Prostituţia în Focşani între anii 1910 - 1927
De asemenea, Poliţia era rugată să vegheze la stricta executare a

acestei decizii. 5 Hotărârea de a muta stabilimentele în strada Odobeşti

nu a rămas fără ecou . Un grup de 1 7 persoane care locuiau pe acea
stradă, se adresează în scris primarului ,fiind informaţi din svon public

că cu data de 23 aprilie, s-a decis de către Consiliu să se mute pe strada
Odobeşti prostituatele oraşului. Şi cum cu toţii suntem părinţi, având
fete, care dacă cu adevăr s-ar muta prostituatele pe strada noastră, am
fi loviţi în tot ce avem mai scump, fiind siliţi noi, să ne părăsim casele
noastre, lăsând locul liber lor "6, şi cer să nu se admită mutarea lor pe
acea stradă.
Opoziţia locuitorilor faţă de intenţia Primăriei de a muta
stabilimentele acolo este evidenţiată şi prin faptul că, la început, au
refuzat cu înverşunare să închirieze casele lor în scopul arătat mai sus.
La 6 martie 1 9 1 0, Sevastiţa Popovici, Sabina Heller, Maria Ionescu,
Paraschiva Anghel şi Elena Ionescu, patroanele de case de toleranţă, au
cerut primarului să dispună stabilirea unei alte străzi pentru amplasarea
localurilor sau să admită funcţionarea acestora pe străzile Bateriei şi
Fluture, unde se aflau, angajându-se să le împrejmuiască cu graduri
înalte. Ele aratau că s-au deplasat pe strada Odobeşti pentru a închiria
case, mai mari sau mai mici, după numărul de prostituate pe care-I
aveau, fiind insultate de către proprietari şi alungate, neputând să
închirieze nici măcar o casă. 7
La 23 martie 1 9 1 O, Sabina Heller, patroana stabilimentului din

strada Bateriei nr. l 1 , dorea mutarea acestuia în strada Fluture nr. l 3, în
casa lui Mihail Sepenich. Înainte de a da curs acestei cereri, primarul a
cerut Poliţiei să facă verificări în strada Odobeşti şi să vadă dacă s-ar
găsi spaţiu pentru închiriat acolo. 8

La 8 aprilie 1 9 1 0, în urma investigatiilor, Poliţia raportează că nu
5 Ibidem, f.9
6 Ibidem, f. l 3

7 Ibidem, f. l 4
8 Ibidem, f.28
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se găsesc case de închiriat, locuitorii fiind "oameni gospodari şi

înconjuraţi de familii şi neputând să tolereze asemenea case de
disfrâu ". 9

La 1 2 mai 1 9 1 0, Sabina Heller cerea din nou permisiunea de a
deschide un stabiliment în strada Auture nr. 1 3, cu începere de la 1
iunie. 1 0
Primarul ·oraşului

eliberează

o

autorizaţie

de

funcţionare

provizorie până la data de 26 octombrie, cu obligaţia ca Sabina Heller să
se conformeze Regulamentului de prevenire a bolilor infecţioase

I l,

cerând şi medicului oraşului să verifice dacă localul corespundea
normelor sanitare. 1 2
Tot provizoriu, autorizaţia era reînnoită la 27 octombrie 1 9 1 0,
urmând să fie luată o hotărâre definitivă de către Consiliul Comunal. 1 3
Numărul celor care practic:au cea mai veche meserie - în case de
toleranţe - era la 1 ianuarie 1 9 1 0 - de 25 de prostituate, supuse taxelor

comunale şi controlului medical. 1 4 Pe lângă acestea, exista un număr
însemnat de prostituate supuse controlului medical care activau pe cont
propriu. Mult mai multe erau cele care practicau prostituţia ilicit, nefiind
supuse nici taxelor locale şi nici controlului medical şi propagau ,,bolile

lumeşti" printre amatorii de senzaţii tari.

În spatele teatrelor de varietăţi care se stabileau în oraş sezonier,
se ascundea, de cele mai multe ori, prostituţia ilicită.
În aprilie 1 9 1 1 , Herşcu Lazăr cerea primarului să-i acorde
autorizaţie pentru a deschide un teatru de varietăţi în grădina Hotelului

,,Dacia " .

Primarul a fost de acord, cu condiţia de a se respecta regulile de
9

Ibidem, f.30

1 0 Ibidem, f.39
1 1 Ibidem, f.39 verso
12

Ibidem, f.40

13

Ibidem, f.67

1 4 Ibidem, f.2
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igienă impuse de medicul comunal. 1 5
Autorizaţia de funcţionare a fost acordată la 24 aprilie 1 9 1 1 , în
urma avizului medicului sanitar, Însă cuprindea şi unele obligaţii din
partea patronului. El trebuia să aştearnă în grădina hotelului un strat de
nisip cu prundiş şi să respecte normele sanitare cu privire la alimentele
şi băuturile servite clienţilor. Femeile care cântau în teatru nu trebuiau
să intre În contact cu publicul, având acces numai la strângerea chetei.
Plata taxei comunale era fixată la 5 lei pentru fiecare zi în care
teatrul era deschis.
În cazul în care se va constata că vreuna dintre femei se ocupă cu
prostituţia clandestină, ea va fi supusă controalelor medicale, iar teatrul
va fi închis. 16
Cu toate că autorizaţia a fost eliberată la 6 mai 1 9 1 1 , casierul
comunal comunica primarului că Poliţia nu a permis lui Herşcu Lazăr
deschiderea teatrului, pentru motive de moralitate. 1 7
Cât de uşor se putea obţine avizul pentru a lucra ca prostituată sau
de a fi catalogată drept prostituată, desprindem dintr-un caz concret.
La 1 1 ianuarie 1 9 1 2, Maria Andreescu, domiciliată în Focşani,
Bulevardul Carol nr. 1 1 , înaintează o plângere primarului oraşului. Ea
arată că fiind în divorţ cu soţul ei, acesta sau alt răuvoitor, a reclamat-o
medicului comunal că ar fi practicat prostituţia clandestină. Medicul,
fără a face vreo investigaţie, a impus-o la taxa lunară de 10 lei, taxă ce
era percepută prostituatelor. Maria Andreescu cerea primarului să
anuleze această taxă şi să o scoată din registrele de prostituţie, întrucât
ea este o femeie cinstită şi nu poate fi supusă la asemenea ruşine. 18
A doua zi, Poliţia efectuează o anchetă şi constată că Maria
Andreescu este o persoană respectabilă, are meseria de croitoreasă şi
este mama a trei copii minori. Ea locuieşte în aceeaşi casă cu părinţii ei,
IS

Ibidem, dosar nr.5 l / l 9 l l , f.l

16

Ibidem, f.2

1 7 Ibidem, f.4
1 8 Ibidem, dosar nr.62/ l 9 1 2, f.5
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ocupând două camere mici, sărăcăcioase, fiind recunoscută de către
vecini drept o femeie onestă. Primarul dispune repararea greşelii comise
19
şi anulează taza de 10 Iei.
Taxele locale pe care o patroană a unui stabiliment trebuia să le
plătească erau: 10 lei pentru condica casei, 4 lei condicuţa fiecărei
prostituate, în care se trecea fiecare vizită medicală şi 6 lei taxă lunară
pentru fiecare pr�stituată20• Taxele· erau plătite lunar.

Vizita medicală era efectuată de două ori pe săptămână Ia

dispensarul comunal, însă înainte de anul 1 9 1 1 , medicul se deplasa la
stabilimentele de prostituţie pentru vizita medicală.
În luna august 1 9 1 2, patroanele caselor de toleranţă din Focşani
cer Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar să anuleze taxa pe vizita
medicală. Cer acest lucru motivând că, de un an şi jumătate, sunt
nevoite să meargă împreună cu toate prostituatele, de două ori pe
săptămână, la dispensarul comunal. Şi asta ,,atât iarna pe viscol cât şi

vara, fiind expuse la insultele trecătorilor şi, chiar de mai multe ori,
bombardate cu pietre.
Acum pe lângă enormele taxe pe care trebuie să le plătim, suntem
nevoite, spre a face vizita la dispensar, să mai cheltuim bani şi cu
trăsurile, ceea ce face să se dubleze taxele de mai sus. Deoarece, după
cum am mai spus, pe jos este imposibil să venim cu cârdul de
21
prostituate, fiind alungate de public. "
Motivate şi de un Raport întocmit de medicul oraşului Focşani,
autorităţile de la Bucureşti dispun ca, pe viitor, să nu se mai perceapă
nici o taxă pentru vizita medicală. Astfel, 26 de prostituate aflate în

casele de toleranţă din oraş urmau să fie scutite de plata acestei taxe. 22

Cum însă aceste taxe erau deja incluse în bugetul pe anul în curs,
Consiliul Comunal decide că se vor suprima cu începere de la 1 aprilie
19

Ibidem, f.5 versa

20

Ibidem, f.43

2 1 Ibidem

22 Ibidem, f.35
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1 9 1 3. 23
O problemă foarte importantă a autorităţilor locale a fost
prostituţia clandestină, practicată prin hoteluri, cafenele, teatre de
varietăţi etc.
La 29 ianuarie 1 9 1 3, medicul oraşului comunica primarului că
toate hotelurile din oraş sunt pline de prostituate care nu se supun vizitei
medicale şi se sustrag şi de la plata taxelor ce trebuiesc plătite
autorităţilor. Multe dintre acestea, fiind bolnave, propagă boli celor cu
care vin în contact. Medicul cerea primarului să dea ordin hotelierilor să
nu-şi mai transforme hotelurile în case de prostituţie Iară nici un control
şi nici să nu mai permită, pe viitor, cazarea acestora în hoteluri. 24
Batalionul 4 Pionieri se adresează medicului oraşului pentru a-i
aduce la cunoştinţă că în cartierul cazărmilor se găsesc case de
prostituţie clandestine, frecventate de către soldaţii batalionului, care au
căpătat în urma numeroaselor vizite, boli venerice.
Asemenea localuri se aflau şi pe bulevardul Carol la nr.22 şi nr.2,

aflate în proprietatea Mariţei Birjăriţa şi a lui Costică Ştefănescu. 25 Aici,
la adăpostul unor ceainării şi cafenele, se practica prostituţia.

Medicul oraşului sesizează Primăria, cerând închiderea acelor
două focare de prostituţie. 26
În luna februarie 1 9 1 3, Poliţia locală primeşte un denunţ anonim

în care se semnala că la Hotelul ,,Dacia" se practica prostituţia
clandestină. 27 În scurt timp, la intervenţia primarului, Poliţia întreprinde
o anchetă, definitivată odată cu evacuarea prostituatelor şi expulzarea
lor din oraş. 28
Tot în acea lună, Maria Teodorescu, care deţinuse o casă de
23 Ibidem, f.36
24 Ibidem, dosar nr.55/ l 9 1 3, f.6
25

Ibidem, f.8

26 Ibidem, f.8 verso
27

28

Ibidem, f. 1 4
Ibidem, f. l 8
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toleranţă legală în strada Odobeşti nr.28, este depistată în strada Sf.
Nicolae Nou, unde avea un stabiliment de prostituţie ilegală. Medicul
cere primarului să intervină pentru închiderea acestei case şi arestarea
Mariei Teodorescu, mai ales că în acel cartier casele de prostituţie erau
interzise. 29
Poliţia

întreprinde

stabilimentului. 30

o

anchetă

încheiată

cu

desfiinţarea

Tot în urma unei anchete a Poliţiei este descoperit un loc de
prostituţie clandestină în strada Concordia, unde funcţiona un teatru de
varietăţi condus de Vasile Costian. Aici, precizează un Raport al
Poliţiei, ,,se permit chefurile cele mai desfrânare cu femeile care

formează trupa şi care se dedau la cele mai imorale fapte şi scandaluri.
Aceste femei refuză să se prezinte la vizita medicală, din care cauză s-ar
putea întinde în oraş o epidemie de boale venerice". 3 1 Medicul oraşului
cere primarului să închidă de urgenţă acest teatru.32

La insistenţele acestuia, primarul cere Poliţiei să ridice imediat
autorizaţia de funcţionare acordată lui Vasile Costian, iar prostituatele să
fie supravegheate până la plecarea lor din oraş. 33
Cântăreţele de la acest teatru erau cazate la Hotelul ,,Splendid'',
iar autorităţile merg şi aici pentru a-i pune în vedere antreprenorului
hotelului "obligaţiunea de a nu mai ţine prostituatele clandestine, iar în

caz de abatere i se va închide hotelul, nefiind permis după lege,
existenţa unui asemenea stabiliment în centrul oraşului ". 34

Imediat după această acţiune, se înregistrează o nouă cerere
pentru deschiderea unui teatru de varietăţi. Căpitanul Ioan Nestor cere
autorizaţie pentru deschiderea unui astfel de local în incinta Hotelului
29 Ibidem, f. l 5
30 Ibidem, f.28
31

Ibidem, f.38

32

Ibidem, f.38 verso

33 Ibidem, f.39

34 Ibidem, f.40
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,,Bristol " şi, spre surprinderea medicului şef al oraşului, primarul este de
acord.35
Indignat de acest fapt, medicul-şef, printr-o Adresă către primar,
arată că s-a demonstrat cu probe concludente că toate cântăreţele din
teatrele de varietăţi sunt prostituate clandestine, adevărate focare de
sifilis.
Mai departe, medicul se arata decepţionat de decizia primarului,
spunând: ,,am cerut chiar închiderea localului existent al domnului

Vasile Costian şi dacă dumneavoastră, drept răspuns la Adresa noastră,
aţi eliberat autorizaţie de a se deschide un al doilea varieteu, atunci îmi
declin orice răspundere şi sunt nevoit a aduce cazul la cunoştinţa
Ministerului de Interne, arătând că atât Poliţia cât şi Serviciul Sanitar,
au cerut, în interesul sănătăţii publice, închiderea acestui local şi
dumneavoastră, permiteţi deschiderea unui al doilea ".36
Pentru a completa imaginea acestui aspect al vieţii sociale din
oraşul Focşani la începutul secolului trecut, redăm un Raport al Poliţiei
locale către Primăria oraşului: .Jn localurile de prostituţie se găsesc fete

care, fiind ademenite de unii indivizi, au părăsit casa părinţilor,
ajungând a fi vândute şi aruncate în viciul prostituţiei, pierzându-şi
onoarea şi tinereţea în profitul bănesc al vreunei proxenete.
De asemenea, se găsesc diferite servitoare fugite de la stăpâni
după ce au furat unele obiecte sau au înşelat, luând bani în numele
acestora şi, spre a scăpa de urmărire, s-au aruncat în lupanarul negru
al ruşinei, cu numele schimbat, vânzându-şi corpul pentru îmbogăţirea
proxenetei, care le speculă în modul cel mai mizerabil, ascunzându-le
de vederea celor ce le urmăresc. Pe de altă parte, se vede că aceste
prostituate se înmulţesc din cauza avantajului ce-l au, de a li se elibera
de către Primărie un manual, numai pe cererea ce fac37 fără alte
formalităţi. Ca să se facă o remediere utilă, dispuneţi ca petiţiunile
35 Ibidem, f.43
36

Ibidem, f.46

37 Ibidem, f.32
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femeilor ce vă cer un manual de prostituată să fie trimise mai întâi
Poliţiei pentru oferirea informaţiilor şi antecedentelor şi, eventual, dacă
există vreo urmărire" .3 8
Demersul Poliţiei nu a rămas fără ecou. La 28 septembrie 1 9 1 3,
Sevastiţa Popescu, patroana casei de toleranţă din strada Odobeşti nr. 2 1 ,
cerea primarului autorizaţie pentru a primi s ă lucreze, c a prostituată, pe
Maria Ion, din Bucureşti, arătând că în conformitate cu art.5 din
Regulamentul Comunal, taxa de înregistrare pentru candidaţi fusese

plătită.39

Răspunsul primarului este pozitiv, nu înainte însă de a cere ca
Poliţia să verifice antecedentele Mariei Ion. Cum aceasta nu era dată în
urmărire, ea plecând în bune condiţii de la patroana Rozalia Damian, din
Râmnicu - Sărat, autorizaţia este acordată.40
Comportamentul acestor femei decăzute moral a dus, de multe
ori, la scandalizarea celor care locuiau pe străzile unde se aflau casele de
toleranţă. Degradarea morală a acestora, asociată cu abuzul de'băuturi
alcoolice, dădeau naştere unor fapte intolerabile pentru moravurile
acelor timpuri.
Manolache Ştefan, Gheorghe Rădulescu, Ştefan Grigoriu şi alţi
şapte semnatari care locuiau pe străzile Odobeşti şi Muncitori, se
adresează primarului pentru a reclama o serie de lucruri imorale care se
petreceau pe acele străzi41 • Ei sunt revoltaţi că din octombrie 1 9 1 1 , când
s-au deschis case de toleranţă pe strada Odobeşti, nu s-a luat nici o
măsură pentru a împiedica comportamentul indecent al prostituatelor.
De

multe ori,

certurile între prostituate se

terminau cu bătăi,

descoperindu-şi chiar şi părţile intime, "fără ca patroanele să ia

măsurile cuvenite pentru astfel de necuviinţă. "42
38 Ibidem, f.32 verso
39 Ibidem, f.33
40 Ibidem, f.34

41 Ibidem, f.36
42 Ibidem, f.35
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Certurile şi scandalurile izbucnite aici erau datorate şi prezenţei
pe acea stradă a două cârciurni, rău famate, frecventate, în ciuda
dispoziţiilor date de către autorităţi, de către prostituate. Localurile erau
deschise nu numai ziua, ci şi toată noaptea, până in zori, în ciuda
reglementărilor Primăriei. Strada Odobeşti era una din cele mai
frecventate străzi din oraş, proprietarii care aveau vii în afara oraşului
trebuind să treacă pe aici. Cu toate acestea, pe această stradă nu se găsea
nici un sergent care să apere ordinea şi liniştea publică.
Semnatarii acestei plângeri cer primarului ca cele două cârciumi
să fie închise la ora 22, iar pe stradă· să fie instalat în permanenţă un
agent de pază, care să aibă răspunderea neregulilor, celelate organe
poliţieneşti urmând să fie obligate să facă inspecţii dese, atât ziua, cât şi
noaptea.43
Primarul cere Poliţiei să efectueze o anchetă şi să-i raporteze
măsurile ce au fost luate pentru a împiedica astfel de cazuri pe viitor.
Poliţia arată că localurile de prostituţie sunt amplasate în apropiere de
cârciumi, ceea ce contravine Regulamentului Comunal, iar numărul
sergenţilor este insuficient pentru a putea desemna unul şi pe strada
Odobeşti.

Deci,

era

imposibil

a

se

satisface

complet

cererea

reclamanţilor. Au fost luate măsuri ca nicio prostituată să nu mai iasă în
faţa stabilimentului, iar chefurile organizate în cârciumi au fost
interzise.44
Cu toate neplăcerile cauzate de comportamentul prostituatelor din
casele de toleranţă, numărul stabilimentelor era în continuă creştere.
La începutul anului 1 9 14, Stanca Anghel, văduvă, dorniciliată în
strada Sf. Nicolae Nou, nr.42, cerea primarului permisiunea de a
deschide un stabiliment în strada Odobeşti, nr.28. Ea anexează în
cererea de autorizaţie şi cazierul ei, aşa cum se cerea în articolul 1 3 din
Regulamentul de Prostituţie, arătând că nu are antecedente penale.45

43 Ibidem
44

Ibidem, f.37

45

Ibidem, dosar nr.59/ l 9 l 4, f. IO
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Medicul

comunal

recomanda

primarului

ca

autorizaţia

de

funcţionare să nu-i fie acordată, ,,deoarece regulamentul de prostituţie

prevede anumite obligaţiuni sanitare pentru patroanele unor asemenea
case, cum ar fi vizitarea fetelor în fiecare zi şi aducerea la cunoştinţa
autorităţilor a oricărui caz suspect de boală, iar petiţionara, fiind
femeie cu totul bătrână, sunt de părere a nu i se acorda autorizaţia
cerută. "46
În schimb, Tinca Ştefan reuşeşte să obţină autorizaţie de a

deschide o casă de prostituţie, tot în strada Odobeşti nr.28.47

Casele de toleranţă treceau, 'adeseori, dintr-o proprietate în alta,
schimbul între patroane efectuîndu-se pe baza aprobării de către
Primărie.
Astfel, în aprilie

1 9 1 � . Sabina Heller, patroana casei din

str.Odobeşti nr. 1 5, predă casa Iuliei Goldstein, în acelaşi scop, rugând
autorităţile ca autorizaţia de functionare să fie schimbată pe numele
Iuliei Goldstein48 •
Încasarea taxelor cuvenite Primăriei de la prostituatele aflate în
oraş nu se făcea întotdeauna la timp şi integral, deoarece multe dintre
acestea stăteau în oraş numai o lună sau două, apoi dispăreau, altele
luându-le

locul.

La

19

martie

1 92 1 ,

casierul

comunal

cerea

medicului-şef al oraşului ca tabelul cu prostituate să fie înaintat casieriei
o dată pe săptămână, cel mult la două săptămâni, pentru a putea încasa
suma de 1 6 lei, sumă percepută pentru vizita medicală. El arata că în
intervalul 1 septembrie - 3 1 decembrie 1 920, banii nu s-au încasat
integral, deoarece multe dintre prostituate au părăsit oraşul. 49 În
noiembrie 1 92 1 , medicul oraşului raportează primarului că fenomenul
prostituţiei clandestine luase amploare. El expune cazul unui elev de
liceu care, în urma unei întâlniri cu o prostituată clandestină la un hotel
46 Ibidem, f. I O versa
47 Ibidem, f. l 2
48 1bidem, dosar nr.6 l / l 9 1 5, f.6
49 Ibidem, dosar nr.63/ l 92 l , f. I O
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din oraş, s-a îmbolnăvit de blenoragie. Medicul cerea ca Poliţia să se
ocupe mai mult de acest fel de prostituţie. Multe din prostituatele care
fuseseră expulzate din hoteluri îşi închiriaseră camere în oraş, în cenbll,
altele la periferie, practicând prostituţia în camere de hotel închiriate de

către amatori de senzaţii tari, "vânaţi" pe străzile centrale ale oraşului.
Lipsa de igienă şi a măsurilor de protecţie a dus la înmulţirea cazurilor
de transmitere a bolilor sexuale.50
La 8 mai 1 922, Elena Ştefănescu, patroana stabilimentului din
str.Odobeşti nr. l 2, fiind bolnavă şi intenţionând să plece într-o staţiune
pentru tratament, cerea ca, în lipsa ei, autorizaţia să fie acordată
Franciscăi Hasu.5 1 În baza referatului întocmit de medicul comunal,
preşedintele Comisiei Interimare a oraşului Focşani acordă autorizaţie,
cu condiţia ca Francisca Hasu să se conformeze Regulamentului şi
dispoziţiilor prevăzute de Serviciul Sanitar.52
În noiembrie, când Elena Ştefănescu se întoarce de la tratament,
autorizaţia este preschimbată pe numele ei.53
Cu o lună în urmă, Francisca Hasu şi-a deschis o casă de toleranţă
pe aceeaşi stradă, la nr. l l unde a închiriat spaţiul de la Elena
T.Cemescii. 54
În luna mai 1 923, opt cetăţeni, domiciliaţi in str.Dorobanţi, fac o

reclamaţie adresată Primăriei, scandalizaţi de comportamentul femeilor
uşoare care îşi racolau clienţii pe acea stradă. Ei arătau că opt prostituate

se adunau la cîrciumele ,,Stăncuţa" , .Janculescu" şi "Ghindar", unde
tulburau liniştea publică, atât ziua, cât şi noaptea.55 Primăria cere Poliţiei
să intervină pentru a muta prostituatele în str.Odobeşti ,,destinată pentru

50

Ibidem, f.24

51

Ibidem, dosar nr.60/l 922, f.8

52

Ibidem, f.9

.H

Ibidem, f.43

54

Ibidem, f.3 1

55 Ibidem, dosar nr.60/l 923, f. l O
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acele femei uşoare care turbură liniştea publică ". 56
Cum la 2 iunie 1 923, reclamaţia cetăţenilor este reînnoită,
Primăria revine asupra Adresei nr.47 1 8/1 923, prin care cerea Poliţiei
evacuarea acelor femei.
La 5 iunie, Poliţia raporta că prostituatele au fost ridicate şi cele
mai multe au plecat din oraş.57

·

Răspândirea bolilor venerice determină autorităţile să intensifice
controalele pentru anihilarea prostituţiei clandestine. Într-un Raport,
medicul oraşului arată că situaţia trebuia privită numai prin prisma
răspândirii sifilisului. El insista asupra controlului nu numai al
prostituatelor înregistrate, ci al tuturor femeilor care, prin felul lor de a
se comporta, sunt capabile de a răspândi aceste boli.58 În consecinţă, el
cerea "organizarea de către autorităţile locale a unui Serviciu de
control al tuturor acestor femei: chelneriţe, servitoare, etc. Rămâne la
buna chibzuinţă a autorităţilor ca, prin măsurile ce se vor lua, să nu fie
nimeni păgubit, iar acţiunea compromisă. "59
La începutul anului 1 924, în oraşul Focşani se aflau 25 de bolnavi
de sifilis aflaţi în tratament.60 În luna august, Dispensarul pentru
combaterea sifilisului din Focşani, informează pe medicul oraşului că
numărul bolnavilor era de 1 39.6 1 Cifrele sunt foarte mari, însă numărul
celor infectaţi era cu mult mai mare, multă lume purtând boala Iară a-şi
da seama. Numărul celor infectaţi cu sifilis în anul 1 928, în comunele
judeţului Putna, era îngrijorător de mare.
Astfel, erau în tratament 286 bărbaţi şi 367 femei, cu vârsta
cuprinsă între 1 2 - 20 de ani, 685 bărbaţi şi 1 238 femei, cu vârsta
cuprinsă între 20 - 40 ani şi 383 bărbaţi şi 293 femei, care aveau peste
56 Ibidem, f. l l
57

Ibidem, f. l 4

58

Ibidem, dosar nr.5/ l 922, f. l l

59 Ibidem, f. l l verso
60 A.N. Vn., fond Serviciul Sanitar al Oraşului Focşani, dosar nr.2/l 924, f.3 l

6 1 Ibidem, f.290
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40 de ani.62
La 26 iulie 1 924, Marita V.lonescu, din Focşani, str. Al. Plagino
nr.2, dorea să-şi deschidă o casă de prostituţie în str.Odobeşti nr.2 1 . 63
Mergând în inspecţie pentru a acorda avizul sanitar necesar
autorizaţiei de funcţionare, medicul - şef constata că din cele nouă
camere, două au pământ pe jos. El recomandă ca autorizaţia să nu fie
acordată până ce nu vor fi puse scânduri pe jos şi în aceste camere.64
La sfârşitul lunii august, în urma reparaţiilor efectuate şi a
salubrizării casei, Mariţa V.lonescu primeşte autorizaţia de deschidere a
casei de toleranţă, în condiţiile legii.65
La 1 3 februarie 1 925, Francisca Mănescu, Veta Socec, Elena
Ştefănescu şi Mariţa Ionescu, patroane ale unor case de toleranţă din
oraş, se plâng preşedintelui Comisiei Intetimare a oraşului datorită
faptului că a fost majorată taxa impusă pe casa de toleranţă, de la 200 lei
lunar, la 500 lei lunar. Ele se arată nemulţumite de faptul că în localuri,
hoteluri şi case particulare, se găsesc fel de fel de dame care se ocupă cu
prostituţia clandestină care micşorau astfel veniturile celor care plăteau
taxele legale.
Cum în situaţia de faţă le era greu să plătească şi vechile taxe,
patroanele cereau anularea taxei de 500 lei şi luarea măsurilor pentru
eradicarea prostituţiei clandestine.66
Comisia Interimară a Oraşului Focşani respinge, la 7 martie 1 925,
cererea de a reduce taxa de la 500 lei la 200 lei, taxă aprobată şi de
Ministerul de Interne prin Ordinul nr.3 1 675/14 februarie 1 925.67
În iunie 1 926, cu ocazia unei investigaţii, inspectorul comunal
constată că noaptea, după ora 2 1 şi până dimineaţa, pe str. l.C.Brătianu,

62 Ibidem, dosar nr.S/1 929, f. I O
63 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr.63/ l 924, f.3
64

Ibidem, f.5

65 Ibidem, f.7
66 Ibidem, dosar nr.57/ l 925, f.4

67 Ibidem, f.6
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începând din centrul oraşului şi până la Hotelul ,,Princiar", cât şi pe
strada Concordia, din faţa Hotelului ,,Regal" şi până la restaurantul

"
"Trengani , este un flux continuu de femei de moravuri uşoare, care

acostează trecătorii.

Faptul era scandalos, având în vedere că pe aceste străzi se aflau
restaurantele şi berăriile de prim rang ale oraşului, frecventate de
familiile bune. ·
Prezenţa acestor femei era detestabilă, multe familii evitând să
mai treacă pe aici din cauza lor. Inspectorul cerea primarului, pentru
prestigiul oraşului şi pentru morala publică "ca astor femei să le fie

interzis accesul pe aceste străzi, după o anumită oră. Ştiu că poliţistul
Guţă Iacob luase, în urma deselor reclamaţii ce le primise, o dispoziţie
ca până la ora 1 noaptea nici o femeie de moravuri uşoare să nu
frecventeze localurile din centru şi nici străzile l. C.Brătianu şi
Concordia. "68
Un an mai târziu, Gheorghe Cuculescu reclama că pe străzile
Poşta Veche şi Dorobanţi sunt case de prostituţie clandestine, prezenţa
prostituatelor dând prilej la numeroase scandaluri, cerând Poliţiei

mutarea acestora pe strada Odobeşti. 69

În urma investigaţiilor întreprinse de către Poliţie, se constată că
toate aceste prostituate sunt înscrise la Primărie şi fac vizita medicală
regulat. Poliţia consideră că e de competenta Primăriei,,să le fixeze, în

mod legal, o stradă unde să-şi aibă locuinţele, căci în orice parte a
oraşului ar locui, se primesc reclamaţiuni contra lor din partea
locuitorilor. "70
În ceea ce priveşte starea igienică a multora dintre aceste case de
toleranţă, edificator este un Raport întocmit de medicul comunal în
urma inspecţiei la stabilimentul Elenei Ştefănescu, din str. Odobeşti
nr. l 2, la începutul anului 1 928. Starea igienică este deplorabilă, cele mai
68

Ibidem, dosar nr.67 /1926, f l
.

69 Ibidem, dosar nr.64/l 927, f.3
70 Ibidem, f.3 versa
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elementare principii de igienă sunt ignorate, cu toate avertismentele
anterioare date de către Serviciul Sanitar. Medicul caracterizează localul
ca ,,murdar, dărăpăna!, fără rufe, fără irigatoare, în camere câte două

fete, iar paturile despărţite de o perdea de aşternut. Nu îndeplineşte
cerinţele aliniatului C, art.B din Regulamentul pentru practicarea
prostituţiei" .1 1 Responsabilităţile patroanei sunt inexistente, ea .,fiind
bolnavă, iar cele cinci prostituate de la această casă sunt fără nici un
căpătâi şi se ţin numai de beţie. "72 Medicul cere primarului închiderea
urgentă a acestui stabiliment, invocând articolul 70 din Legea sanitară.
Pentru a înţelege mai bine fenomenul prostituţiei şi a ne face o
imagine asupra bolilor care erau răspândite, dar şi asupra acelor femei
care practicau această meserie, vom reda, integral, un Raport al
medicului comunal către Primărie, din august 1 927, în care face o
analiză pertinentă a fenomenului şi propune soluţii pentru controlarea
lui:

.. Domnule Primar,
La adresa nr. 15255 din 11 august a.c. a dlui poliţai către
primărie şi trimisă nouă spre a ne da avizul, vă comunic:
Prostituţia clandestină Înregistrată şi supusă controlului medical
a existat şi va continua, considerată deocamdată, ca o necesitate
organică pentru cei necăsătoriţi. A Încerca să fie desfiinţată pe cale
administrativă ar fi o naivitate acest lucru, căci s-ar da naştere
prostituţiei clandestine nesupuse controlului medical şi aptă a transmite
toate bolile venerice şi sifilitice. Raziile făcute deunăzi prin grădina
publică şi oraş au dus la Serviciu 22 de femei şi fete În un rând, iar a
doua oară, 16. În prima serie s-au trimis spitalului 16 bolnave, iar în a
doua serie, din 16, au fost găsite 13 bolnave.
Sifilisul deschis, ulcerile venerice multiple şi blenoragiile, găsite
la mai toate aceste preotesc a Vestei de ocazie, au fost diseminare cu
profunzime bărbaţilor cu care au venit În contact.
Jar Între edificarea Dvs., vă voiu spune că o vânzătoare de 16
7 1 Ibidem, dosar nr.6411 928, f. l
72 /bidem
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ani, la o mare cofetărie din localitate, găsită de poliţie că practică
prostituţia, adusă la noi, a fost găsită cu paraziţi la organele pudente,
patru şancăre vulvare şi o blenoragie acută. A fost trimisă spitalului. A
fost găsită în compania unui ofiţer ieşind de hotelul " Dacia ".
Nu sunt pentru desfiinţarea prostituţiei clandestine supusă
controlului medical. Este, de voiţi, un rău social necesar faţă de
moravurile noasu-e, faţă de mentalitatea noastră, faţă de precocitatea
sexuală a tineretului nostru. Ar fi o greşeală din partea unei
administraţii a se lăsa acest tineret, aceşti bărbaţi necăsătoriţi, să se
arunce în braţele oricărei femei, ca apoi după o uitare de sine, de
moment, să fie un nenorocit pentru o viaţă.
Să se înfrâneze prostituţia, practicată fără controlul medical, de
femei fără căpătâi, de servitoare şi vânzătoare din magazine.
Oricât oprobiu ar inspira prostituţia clandestină controlată celor
care fac morală din snobism pe această temă, ea nu poate fi totuşi
desfiinţată, iar aceste femei nu pot fi gonite din oraş.
Propun a li se fixa mai multe străzi, la periferie, iar nicidecum
una sau două, fiind diseminare, discreţia şi morala pot fi puse la
adăpost.
Străzile unde propunem ca aceste fete să-şi poată găsi case ar fi:
str.Dorobanţi, Perjoiu, Virgula, Poşta Veche, Gregoriană, Baleriei,
Ghergheasa, toate îndeplinind condiţia de străzi de periferie. " 73
Concluzionând, documentele arhivistice de mai sus, reflectă, pe
de o parte, aspectele sociale şi de protejare a sănătăţii publice puse în

faţa autorităţilor locale, acţiunile şi măsurile administrative întreprinse
în acest sens, pe de alta, problematica de ordin moral, la nivel de individ
şi comunitate, caracterizată prin dihotonia imoral - moral de pe planul
ideatic al mentalităţii timpului. Deşi limitată ca dimensiune temporală,
spaţială şi demografică, lucrarea îşi propune să arunce un fascicol de
lumină spre unul din aspectele rămase în conul de umbră al istoriei.

73 Ibidem, dosar nr.64/l 927, f.5 - 5 versa
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Politica de deznaţionalizare a românilor dusă de autorităţile de
la Budapesta s-a accentuat în anul 1 890, concretizându-se într-un proiect
de Lege prin care limba maghiară urma să fie introdusă până şi în
grădiniţele de copii cu vârsta între 3 - 6 ani.
Cu toată opoziţia Partidului Naţional Român din Transilvania şi
organizarea a numeroase adunări populare de protest în Bucureşti şi în
alte capitale europene, la începutul anului 1 89 1 Legea a fost votată,
fiinţa naţională a poporului român din Transilvania şi B anat primind o
grea lovitură. 1
În Vechiul Regat, tineretul universitar, în rândurile căruia se
regăseau numeroşi studenţi din regiunile transilvănene şi bănăţene, a
organizat acţiuni de protest, îndemnând societatea românească la o
energică sprijinire a fraţilor oprimaţi. Una din cele mai importante
întruniri a avut loc la 1 6 octombrie 1 890, la Bucureşti, într-una din sălile
Facultăţii de Litere. Printre iniţiatorii acestei manifestări se aflau
studenţii: Simion Mehedinţi, P.P.Negulescu, Mihail Dragomirescu,
I.Rădulescu-Pogoneanu, Gheorghe Mumu şi Simion Mândrescu. 2
O a doua întrunire a avut loc la 24 octombrie 1 890, sub
preşedinţia lui Simion Mehedinţi. Acum, s-a hotărât constituirea unui
1 V.Netea, C.Gh.Marinescu, Liga Culturală şi Unirea Transilvaniei cu

România, Editura Junimea, Iaşi, 1 978, p.43

2 Ibidem, p.44
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comitet care să urmărească situaţia românilor transilvăneni şi s-a
înfiinţat o Comisie care să redacteze un Memorandum, destinat
străinătăţii, care să înfăţişeze samavolniciile îndurate de românii de
peste munţi.3
La

26

noiembrie

1 890, · în

cadrul

unei

noi

întruniri,

Memorandumul a fost aprobat în unanimitate. Redactat într-un vibrant
spirit patriotic, Memorandumul cuprindea un aspru rechizitoriu la adresa
politicii de discriminare naţională din Transilvania. Participanţii la
adunare au hotărât înfiinţarea unei societăţi cu caracter cultural-naţional,
care să militeze permanent împotriva asupririi naţionale a românilor din
Austro-Ungaria.4
Ca urmare a acestei iniţiative, la 15 decembrie 1 890 s-au pus
bazele organizatorice şi programatice ale Ligii pentru Unitatea Culturală
a Tuturor Românilor. La 17 decembrie a fost ales primul Comitet
provizoriu, format din: N.Vicol, S.Mehedinţi, P.P.Negulescu, AI .Teodor,
Gh.Mumu,

l.Lupulescu,

G.Cemescu,

N.Aoru,

M .Dragomirescu,

V.Patriciu, AI .Tălăşescu (studenţi); l.P.Grădişteanu - deputat, N.Barbu,
profesor, Gh.Negoescu - deputat, N.lonescu - profesor şi deputat,
V .Maniu - avocat şi membru al Academiei Române, l.Mihalcea
Vrânceanu - comerciant şi AI.Orăscu - senator, rectorul Universităţii
din Bucureşti. Funcţia de preşedinte al Comitetului i-a revenit lui
AI.Orăscu, l.Lupulescu fiind numit secretar, iar Grigore Brătianu
casier.5
Scopul iniţial urmărit de Liga Culturală, subliniat în programul
acesteia, era răspândirea culturii naţionale printre românii din toate
provinciile, de a-i face cunoscuţi unii altora. Aşa cum spunea Nicolae
Iorga, "oameni în vârstă s-au smuls de la preocupările politice curente,

cari veştejeau sufletele şi, prin cuvântul şi autoritatea lor, au crescut

3 Ibidem, p.45
4 Ibidem, p.46
5 Ibidem, p.47
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însemnătatea noii societăţi. "6
Prin statute, se prevedea totodată şi înfiinţarea de secţii ale Ligii
Culturale, în primul an înfiinţându-se secţii în oraşele Bârlad, Focşani,
Galaţi, Brăila, Buzău, Ploieşti, Craiova, Giurgiu, Piteşti, Slatina,
Târgovişte, Tumu Severin, Tumu Măgurele etc.7
În lunga ei activitate, Liga Culturală n-a utilizat violenţa,
mijloacele ei de luptă fiind înfiinţarea de săli de lectură şi biblioteci,
tipărirea de cărţi în ediţii populare, organizarea de conferinţe şi întruniri
publice, sărbătorirea datelor care marcau evenimente din trecutul
nostru. 8
Cel care a înfiinţat Secţia Focşani a Ligii Culturale a fost
profesorul Dimitrie F.Caian. Acesta s-a născut în anul 1 838 în comuna
Feiurd, judeţul Cluj . Studiile le-a urmat la Cluj până la maturitate, când
a fost trimis la Viena, ca bursier, de către episcopul Caian, un unchi al

său. La Viena a studiat teologia la Convietui ,,Sfânta Barbara", apoi a
urmat Dreptul şi Literele. După terminarea studiilor a fost profesor timp
de cinci ani la liceul românesc de la Blaj . De aici, în anul 1 868, pe

timpul guvernului Brătianu, a fost adus în Vecbiul Regat şi numit
profesor la Gimnaziul ,,Alexandru Ioan Cuza" din Focşani. După un an,

în urma unui examen susţinut la Bârlad, a fost numit profesor titular. A
predat neîntrerupt latina şi româna până în anul 1 904, când s-a
pensionat. Mare patriot, şi-a dedicat întreaga viaţă pentru cultura
neamului românesc şi propăşirea lui spirituală. Dintre lucrările pe care
le-a publicat, amintim: "Studiu critic asupra Noului Testament", "Un

pericol naţional", "Opinii asupra reformei Învăţământului liceal",
"
"
"O ortografie . A tradus "Comentariile lui Iulius Cezar, lucrare
premiată de Academia Română în anul 1 877. A scris articole politice şi

6 N.Iorga, Sfaturi pe Întunerec. Conferinţe la radio, Fundaţia pentru

Literatură şi Artă .,Regele Carol lf', Bucureşti, 1 936, p.88

7 V.Netea, C.Gh.Marinescu, op.cit. , p.48
8

I .Rădulescu-Râmnic, Liga Culturală. Secţia Focşani. Viaţa şi activitatea ei,

în "Milcovia " , anul II, voi .I, Focşani, 1 93 1 , p. 54
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a făcut monografia oraşului Focşani, lucrare premiată de Academia
Română în anul 1 907. Cu ocazia lucrării

"Un pericol naţional" a

întreţinut

filosoful

o

bogată

corespondenţă

cu

Vasile

Conta,

corespondenţa fiind publicată, după moartea sa, de către Nicolae Iorga
în ,,Neamul

Românesc"9•

Sub preşedinţia lui Dimitrie F.Caian, Liga Culturală - Secţia
Focşani începe o rodnică activitate în scopul redeşteptării conştiinţei
naţionale. La 3 mai 1 898, a avut loc o mare serbare organizată de Secţia
locală, comemorându-se 50 de ani de la Marea Adunare populară din
Ardeal, de la Blaj . 10
În anul 1 903 au loc noi alegeri în cadrul Secţiei locale, Comitetul
nou format aflându-se tot sub preşedinţia lui D.F.Caian. În noua
structură au intrat numeroase elemente tinere, care s-au acomodat uşor
noului stil de viaţă, alert. Secretarul Comitetului de conducere era
profesorul C.Dirnitrescu "un om integru, inimos, convins de necesitatea
şi rostul instituţiei şi hotărât de a o pune în pas cu vremea ". 1 1
Moartea lui D.F.Caian în anul 1 909, are repercusiuni şi asupra
activităţii Secţiei locale a Ligii Culturale care, pentru o scurtă perioadă
de timp, intră într-un con de umbră. Despre revigorarea Secţiei locale
avem informaţii de la avocatul P.B.Chiriţă, personalitate marcantă a
vieţii culturale a oraşului Focşani între anii 1910- 1 947. El afirmă că,
reîntors la Focşani după terminarea studiilor, în anul 1 9 1 O, şi după

înscrierea în Baroul avocaţilor judeţului Putna, s-a preocupat de

reactivarea Secţiei locale a Ligii Culturale. Ca prim pas, a luat contact
cu unii colegi de breaslă, dintre cei mai tineri, însă iniţiativa lui de a-i
9

Arhivele Naţionale Vrancea (în continuare se va cita: A.N.Vn.), fond

Prefectura Judeţului Putna, dosar nr.38/1 923, f.7
10

l.M.Dimitrescu, Însemnări cu privire la oraşul Focşani. Cu o prefaţă de

G.G.Longinescu, Tipărit cu prilejul congresului Ligii Culturale, dela Focşani

din 28 şi 29 iunie 1 93 1 , Extras din Revista ,,Natura", Institutul de Arte Grafice
"
"Bucovina , LE. Torouţiu, Bucureşti, 1 93 1 , p.55
11 I.Rădulescu-Râmnic, op. cit. , p.55
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apropia de Liga Culturală n-a avut succes. 12 La puţin timp după intrarea
sa în barou, P.B.Chiriţă primeşte propunerea fostului său profesor,
Atanasă Marosin, care fusese ales deputat pe listele liberalilor, de a-l
suplini la catedră timp de patru ani, cât dura mandatul de parlamentar.
Fiind la începutul carierei de avocat iar ca profesor având destul timp
liber, el şi-a canalizat energiile pentru reînvierea Ligii Culturale.
P.B.Chiriţă îşi propune mărirea numărului de membri ai Secţiei
locale. Pentru aceasta, spune Chiriţă, ,,am imaginat o cerere de înscriere
şi m-am dus cu ea la tipografie şi am comandat cinci sute de
exemplare IJ. Înarmat cu aceste cereri, de câte ori întâlnea un cunoscut,
..

el aducea vorba despre suferinţele fraţilor aflaţi sub dominaţie străină şi
despre Secţia locală a Ligii Culturale şi "când el se arăta bucuros şi

declara că este de aceeaşi părere, îi şi scoteam cererea din buzunar şi-1
rugam să mi-o semneze . . . şi omul, sub impresia celor discutate, mi-o
semna repede, mai ales că nu-i ceream nimic " 14• După ce a reuşit să
strângă peste două sute de adeziuni, el adresează o cerere către

directorul Liceului " Unirea" pentru a i se aproba ca într-una din sălile
de clasă să aibă loc şedinţa de alegere a noului Comitet de conducere al
Ligii Culturale. 1 5

În funcţia de vicepreşedinte a fost ales profesorul I.P.Rădulescu
Râmnic, iar ca secretar P.B .Chiriţă. Pentru alegerea preşedintelui Secţiei
locale, Chiriţă a făcut "o severă trecere în revistă şi deci o verificare a
mai multor persoane" 1 6 şi l-a propus pe Irimia Şt.Pană, un agricultor
harnic şi priceput, ardelean prin naştere şi stabilit prin căsătorie la
Focşani. Membru al Partidului Naţional Liberal, Irimia Şt.Pană nu a
amestecat niciodată politica în cadrul Ligii Culturale. Mai târziu,
12

Arhiva Muzeului Vrancei (în continuare se va cita: A.M.Vn.), inv.nr. I 8373 b,

f.3
13

Ibidem, fA

14

Ibidem

15

Ibidem

16

Ibidem, f.7
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datorită presiunilor exercitate de către liberali, care au încercat să
folosească prezenţa lui în fruntea Secţiei locale pentru câştigarea de
capital politic, Irimia Pană a preferat să demisioneze, în locul său fiind
ales I.P.Rădulescu-Râmnic. 1 7
*

*

*

În anii 1 � 1 2 - 1 9 1 3, Secţia Focşani a Ligii Culturale reîncepe o

nouă viaţă. La 1 6 mai 1 9 1 2, când se împlineau o sută de ani de la

răpirea Basarabiei, în sala Liceului .,Unirea" a fost organizată o
impresionantă întrunire de protest în amintirea acestei samavolnicii.
Steagurile cernite, arborate în tot oraşul, simbolizau doliul naţional din
sufletele tuturor românilor. Protestul Ligii Culturale a fost citit de către

avocatul P.B.Chiriţă. N.Răileanu recită ., Doina" lui Eminescu, iar
I.M.Dimitrescu .,Un vis al României" . Artistul Corăscu şi corul condus

de Gh.Salomia au cântat doine, trista comemorare încheindu-se cu
discursul căpitanului Popovici-Răsboieni. 1 8
La 1 6 decembrie 1 9 1 2, în sala de solemnităţi a Liceului .,Unirea",

Alexandru Moisă, preşedintele Bibliotecii Publice, a deschis seria
primelor opt şezători culturale, vorbind despre ,,Liga Culturală şi

menirea ei''. La această manifestare participă şi corul ostaşilor din
Regimentul 1 1 Artilerie din Focşani, sub conducerea brigadierului
V.Copaci. 1 9 Făcând apel la concursul armatei, Secţia Focşani a Ligii
Culturale subliniază faptul că idealul unităţii naţionale nu poate fi
înfăptuit decât prin forţa armelor.
Tot atunci, începuseră în ţară agitaţii în legătură cu evenimentele
din Balcani, opinia publică considerând că şi noi am trebui să ne
implicăm şi să avem un rol precumpănitor.
În ziua de 23 decembrie 1 9 1 2, sub egida Ligii Culturale a fost
organizată o şezătoare culturală, în cadrul căreia s-a protestat împotriva
17 Ibidem, f.8
18 I.M.Dimitrescu, op.cit. , p.59

1 9 Ibidem, p.58
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abuzurilor săvârşite de armatele greceşti şi bulgare împotriva fraţilor
noştri din Macedonia. Au luat cuvântul: Irirnia Pană, preşedintele
Secţiei locale a Ligii Culturale, Ienache Popescu, profesor din Bucureşti,
Ştefan Graur şi I.P.Rădulescu-Râmnic. S-a cerut libertate culturală,
politică şi religioasă pentru aromânii din Balcani.
La 27 decembrie, N.D.Chirculescu, viitor ministru, în cadrul unei
manifestări organizate de Liga Culturală a vorbit despre ,,Politica

naţională a României" . Apărarea intereselor româneşti în Balcani este
continuată prin organizarea unei întruniri în Sala ,,Bristol", la 30
decembrie. Au luat cuvântul: Irimia Pană, care a prezidat întrunirea,
preotul

Pantelimon

Romanescu,

Vasile

Stănescu-Putna - avocat,

Constantin Chiriţescu - profesor, I.P.Rădulescu-Râmnic - profesor şi
deputat, Ştefan Graur - decanul Baroului de avocaţi. 20 După ţinerea
discursurilor, ,,S-a fonnat un impunător convoiu, manifestând pe străzi.

Drapelul Ligii era purtat de bătrânul boier Andrei lgnat. In faţa
localului Ligii Culturale s-a jucat ,.Hora Unirii ". 2 1
La 23 iunie 1 9 1 3, vestea mobilizării şi intrării României în cel
de-al doilea război balcanic este primită de focşăneni cu un entuziasm
de nedescris. S-a format o uriaşă coloană compusă din absolvenţi ai
Liceului " Unirea ", profesori, membri ai Ligii Culturale, locuitori ai
oraşului şi ai satelor vecine. Un veteran din Războiul de Independenţă
poartă steagul Ligii Culturale. Alaiul s-a îndreptat spre cazărmi, în
curtea Regimentului 1 1

Artilerie "unde entuziasmul întrece orice
margini. De la etaj, colonelul Stere Palade rosteşte cuvinte pline de foc,
stâmind adevărat delir şi lacrămi de cea mai curată emoţie! Rând pe
rând, manifestanţii străbat în cântece războinice curţile cazănnilor de
Pionieri şi In/anterie. La înapoiere, manifestanţii ovaţionează pe
generalaul C. Costescu şi la Prefectură pe dl.prefect lenibace. "22
Datorită Secţiei locale a Ligii Culturale, dar şi a altor instituţii
20 Ibidem, p.59
21

Ibidem, p.6 l

22 Ibidem, p.62
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apropiate ca domeniu de activitate, oraşul Focşani s-a bucurat, între anii
1 9 1 4- 1 9 1 6, de o bogată activitate pe plan cultural şi spiritual.
Mobilizarea de către aceste instituţii a oamenilor provenind din medii
sociale diferite, probează, o dată în plus, maturizarCiiJ. conştiinţei
naţionale şi pregătirea societăţii româneşti pentru realizarea idealului
suprem - unitatea naţională.

În sala de Ia etajul Băncii ,,Milcov", unde îşi aveau sediul Liga

Culturală,

Biblioteca Publică şi Societatea Filarmonică ,,Doina
"
Vrancei , în fiecare sâmbătă seara şi în ajunul sărbătorilor naţionale

aveau loc, în faţa unui numeros public, programe de o covârşitoare
însemnătate instructivă şi sufletească.
Bogata activitate a Secţiei locale este confirmată şi de faptul că, Ia
21 noiembrie 1 9 15, a avut loc cea de-a 50-a şezătoare culturală. 23
Încă de Ia începutul anului 1 9 1 5 , Secţia Focşani a Ligii Culturale,
animată de ideea împlinirii idealului naţional, hotărăşte ţinerea unui
ciclu de conferinţe, toate tratând această chestiune, la Teatrul Comunal

,,Maior Gheorghe Pastia". Prima dintre conferinţe a avut loc Ia 4
ianuarie 1 9 1 5, urmată fiind de cea din 19 aprilie, când profesorul

I.P.Rădulescu-Râmnic a vorbit auditoriului despre "Geneza războiului
nostru apropiat" .24 Tot aici, au conferenţiat şi Nicolae Iorga, vorbind
despre "Onestitatea profesională" (pentru strângerea de fonduri în
vederea ridicării unui bust lui Petre Liciu) şi Ştefan Graur, care a reţinut

atenţia auditoriului cu tema ,,Războiul, factor de civilizaţie sau element

de distrugere? "

Seria conferinţelor deschise de Liga Culturală împreună cu
instituţiile

anuntlte

I.P.Rădulescu-Râmnic

continuă,

sala

Băncii

,,Milcov" , unde
Carol" , C.Chifu

despre ,,Regele
Conştiinţa
naţională", Spiridon Lăduncă
"
abordează " Viaţa plantelor ", V.V.Haneş reţine atenţia cu " Cei trei

conferenţiază

vorbeşte

în

despre

23 Ibidem, p.65
24 Ionuţ lliescu, Horia Dumitrescu, Ctitoriile maiorului Gheorghe Pastia,
Editura Pallas, Focşani, 2004, p.57
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Mihai" (Mihai Viteazul, Mihail Kogălniceanu şi Mihai Eminescu), iar
Simion Mehedinţi subliniază ,,Rostul Bibliotecii Publice". Pe lângă
conferinţe, se ţin şi şezători culturale unde sunt lecturate pasaje din
autori români şi sunt interpretate diferite cântece de către: Eliza C.Lupu,
Matilda Nicolau, Coca Robovici, Paula şi Eugenia Boiu. Tot în
domeniul muzical, îşi dau concursul: Alexandru Zura, profesor la
Conservatorul

din

Iaşi,

Maria

Dumitrescu,

Aurel

Alexandrescu,

H.Chirculescu, D.Rădulescu, Davila Elian (instrumente de coardă),

corul "Filarmonicii" şi corul Regimentului 10 Putna.25

Bogata activitate culturală desfăşurată în Focşani şi în tot judeţul

Putna a fost întreruptă brutal de venirea războiului. Vestea intrării
României în război a fost primită cu puţin fast, căci o mare parte a
regimentelor focşănene era demult pe graniţă, "chiar în noaptea aceea,

Regimentul Putna prăbuşise «hotarul nedreptăţii», din marginea
Vrăncii. Au început apoi, zile grele de jertfă, multe necazuri şi la urmă
bucurie. În ziua de 18 decembrie 1916, vin aeroplanele germane. Se
aruncă cele dintâi bombe, căzând chiar în faţa localului Ligii Culturale,
ale cărui geamuri sunt sfărâmate, dulapurile cu cărţi răsturnate.
Proiectilele duşmane lovise tocmai acolo, unde fusese atâta însufleţire.
Au nimicit lucrurile, sufletele neatinse vibrau pe, câmpurile de
bătălii ".26
O mare parte dintre membrii Secţiei locale a Ligii Culturale s-a

înrolat şi a luptat cu arma în mână, apărând pământul sfânt al ţării.
La 24 ianuarie 1 9 1 9, viaţa culturală îşi reia firul întrerupt de
război printr-o mare serbare dată la Teatrul Comunal ,,Maior Gheorghe

Pastia" , organizată de Liceul " Unirea" , Şcoala Profesională şi şcolile

primare din oraş. l.P.Rădulescu - Rârnnic, preşedintele Secţiei Locale şi

care luase parte ca ofiţer în fruntea unui batalion putnean în Războiul de
Reîntregire, a vorbit despre evenimentele din 1 859 şi 1 9 1 8.27
25

I.M.Dimitrescu, op.cit., p.65

26

Ibidem, p.68 - 69

�7

Ibidem, p.75
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An de an, Liga Culturală şi-a continuat activitatea prin obişnuitele

şezători şi conferinţe ţinute la Teatru, în sala Camerei de Comerţ sau la
Şcoala Profesională. La 21 februarie 1 92 1 , au fost reluate şezătorile
culturale în sala Camerei de Comerţ; este comemorat centenarul morţii
lui Tudor Vladimirescu.
În anul 1 922, în Duminica Floriilor, cu sprijinul Ligii Culturale,
B iblioteca Publică a oraşului Focşani, împreună cu alte 20 de biblioteci
din judeţ şi-au deschis porţile marelui public. Inaugurarea Bibliotecii
Publice s-a făcut printr-o şezătoare culturală. Serbarea a continuat la
Teatru,

sub preşedinţia lui Iorgu Poienaru, primarul oraşului şi

preşedintele Bibliotecii Publice. Pe lângă personalităţi marcante ale
vieţii culturale focşănene, au participat şi reprezentanţi ai culturii din
Ardeal. Profesorul universitar Simion Mehedinţi a rostit cuvântul de
deschidere a festivităţii, arătând că ,fără cultură vom fi striviţi între

hotarele României Mari"28 •

Vasta activitate a Ligii Culturale este evidenţiată de prezenţa a
numeroase personalităţi, naţionale şi locale, care au ţinut prelegeri în
numele acestei instituţii.
Dintre cei care s-au remarcat, amintim: N.lorga, I.Ionescu,
S.Mehedinţi,

D.Hurmuzescu,

T.lordănescu,

G.Dimitriu,

I.Diaconu,

N.Rădulescu,

O.Tafrali,

V.Bălănescu,
I.Enescu,

I.P.Rădulescu-Râmnic,
Al.Arbore,

A.C.Cosma,

I.Pascu,

I.Crângu, P.B.Chiriţă, C.Popovici, M.Constantinescu etc. 29

V.Arbore,
A.Sava,

Tot acum, Liga Culturală - Secţia Focşani a început o vie
activitate de încurajare a portului popular şi a tradiţiilor strămoşeşti. Pe
lângă şezători culturale şi conferinţe, sunt organizate şi diferite
festivaluri. Astfel, la 22 mai 1 922 a avut loc Festivalul Secţiei locale,
organizat la Teatrul Comunal ,,Maior Gheorghe Pastia" . La 1 9
decembrie, are l oc o manifestare similară.30 U n an mai târziu, l a 1 0
2 8 Ibidem, p.76
29 Ibidem
30 Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op.cit. , p.86
2 12
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decembrie 1 923, în colaborare cu Societatea "Tinereţea" din Bucureşti,
Secţia locală a organizat un Festival, tot la Teatrul Comunal.3 1
Manifestările culturale din oraşul Focşani sunt din ce în ce mai
diverse.
Sîmbătă, 16 februarie 1 924, în sala Tribunalului din localitate a
avut loc balul anual al Secţiei locale a Ligii Culturale. Organizată cu o
râvnă de toată lauda, această frumoasă sărbătoare a strălucit atât prin
expoziţia de covoare şi costume populare româneşti prezentată, cât şi
prin dansurile şi cântecele naţionale interpretate. La manifestare a luat
parte lume neobişnuit de multă, fiind o zi de înfrăţire a tuturor claselor
sociale, căci "vedeai prinşi în acea horă, pe lângă intelectuali şi fruntaşi
ai oraşului şi meseriaşi, negustori, mici funcţionari, ca şi mulţi săteni
din comunele învecinate "32•
La organizarea acestui bal, membrii Ligii Culturale s-au bucurat

de prezenţa Societăţii "Chindia" din Rîmnicu - Sărat, venită în frunte cu
venerabilul ei preşedinte, Menelas Chircu, şi de sprijinul acordat de
generalul Lişcu, comandantul gamizoanei Focşani.33

Seria manifestărilor culturale continuă cu un şir de conferinţe

găzduite de Teatrul Comunal ,,Maior Gheorghe Pastia" , dintre invitaţi

remarcându-se l.Sirnionescu, profesor universitar şi fost rector al
Universităţii ,,Al.!. Cuza" din Iaşi.34

În anul 1 925, şezătorile culturale au fost organizate în sala Şcolii
Profesionale de Fete. De fiecare dată, acestea au fost urmate de câte o
conferinţă şi de programe cu muzică instrumentală şi vocală, executate
de persoane din societatea focşăneană, dintre care amintim pe soţii
Simionovici, alături de elevi şi eleve de liceu.
Printre cei care au onorat şezătorile Ligii Culturale, amintim:
31

Ibidem, p.92

32 " Craiu Nou ", Ziarul Partidului Naţionalist-Democrat din Putna, Anul IV,

nr.S - 6, 20 februarie 1 924, p.2
33 Ibidem, p.4
34

Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op.cit., p. l 02
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preoţii A.C.Cosma, Bălănescu, Vartolomeu, Tiţa Pavelescu, profesorul
G.Dimitriu, dr.Corceovei.
În sala Teatrului Comunal au ţinut câte o conferinţă profesorii
universitari:

Ioan

San-Georgiu,

I.Simionescu,

O.Tafrali,

Cesar

Papacostea, I.P. Rădulescu - Rârnnic. Tot pe linia cultural-educativă şi în
conformitate cu rezoluţiile Congresului anual al Ligii Culturale,
desfăşurat la Suceava, Secţia Locală a format o trupă de teatru care a
prezentat cu mult succes frumoasa piesă " Un erou", de maiorul
C.Kiriţescu. Beneficiile rezultate din vânzarea biletelor la cele două
reprezentaţii au fost folosite pentru ajutorarea studenţilor putneni, săraci
dar merituoşi, şi pentru întreţinerea monnintelor eroilor.
Dintre cei care şi-au sacrificat o bună parte din timpul liber şi din
energii în acest scop, formând trupa de teatru, amintim: căpitanii
Stavrescu, Cojocaru, Ganea, Calistrat şi Vemescu, doamna Carlaonţ,
domnişoarele Ţintă şi Roşea, eleve în clasa a VII-a şi respectiv a VIII-a,
profesorul Eugen Ţintă şi I.P.Rădulescu-Rârnnic. Succesul piesei s-a
datorat şi maiorului Carlaonţ, nelipsit de la toate repetiţiile, îndeplinind
şi ingratul rol de sufleur.35
Activitatea teatrală este continuată de evoluţia, sub auspiciile
Ligii Culturale, a Teatrului ,,Popular" din Bucureşti. 36
Ca şi în anii precedenţi, Secţia locală a organizat în sala
Tribunalului un bal care s-a bucurat de un răsunător succes, suma de
36.000 lei obţinută din vânzarea biletelor, fiind folosită pentru

alimentarea fondului studenţilor săraci. 37

La 3 1 octombrie 1 926, pe scena Teatrului Comunal ,,Maior
Gheorghe Pastia" a conferenţiat marele savant şi preşedintele Ligii
Culturale, Nicolae Iorga. La 7 şi 14 noiembrie au avut loc conferinţele
organizate de Secţia locală, cu participarea profesorului universitar
35 " Craiu Nou ", Ziar al Partidului Naţional din Putna sub preşedinţia domnului
Nicolai Iorga, Anul V, Nr. . . . , anul 1 925, p.4
36

Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op.cir. , p. l 08

37 "Craiu Nou ", . . . , p.4
214

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Aspecte privind activitatea Secţiei Focşani a Ligii Culturale
Taşcă şi a profesorului Stelian Mateescu.38
Sub patronajaul Ligii Culturale, la 1 2 şi 1 3 februarie 1 927, au loc
la Focşani concertele marelui cântăreţ M.Vulpescu. Bucurându-se de un
real succes şi la cererea generală a publicului focşănean, acesta revine
pentru încă două spectacole, la 29 şi 30 octombrie, date în beneficiul
Ligii Culturale şi a studenţilor săraci. 39
Cu toate că viaţa culturală a oraşului Focşani gravitează în jurul
Ligii Culturale care polarizează în jurul ei şi alte instituţii asemănătoare
ca profil de activitate, nivelul manifestărilor culturale nu este considerat
satisfăcător. Astfel, ziarul ,,Luptătorul" trage, în decembrie 1 927, un
semnal de alarmă, arătând că ,,spunem, şi deocamdată fără ecou, că
manifestările noastre artistice şi culturale, apreciate cu un termometru
special, se află mult sub zero grade "40• Evident, este o exagerare menită
să responsabilizeze şi celelalte instituţii administrative şi educaţionale,
care prin locul şi menirea lor în comunitatea focşăneană, pot şi trebuie
să contribuie la creşterea vieţii culturale. Aşezămintele sau instituţiile de
cultură cu bogate ornamente arhitecturale nu puteau suplini lipsa de
implicare a celor responsabili cu educaţia tineretului, profesorii de liceu
fiind în special vizaţi . Pe bună dreptate, ziarul semnala că " . . . avem

cafenele unde tineretul se complace în sportul biliardului, avem lăptării
şi patiserii unde elevii mănâncă prăjiturile între cele două partide de
table "41• Ca remediu, se cerea reinvierea Societăţii literare a Liceului
" Unirea " , atât de activă pe vremea profesorului I.M.Raşcu şi
intensificarea propagandei Ligii Culturale, "care cunoscuse şi vremuri
mai bune, ca îndrumătoare a tineretului dornic de cultură' .42• Factorii
decizionali, răspunzători de cultura putneană, sunt îndemnaţi să urmeze
modelul maiorului Gheorghe Pastia ". . . modest, retras, înfricoşat, parcă,
38 Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op. cit., p. l l 6
39 Ibidem, p. l 2 1
40 "Luptătorul", Anul 1 , Nr.4, Focşani, Sâmbătă, 1 7 decembrie 1 927, p.2
41

Ibidem

42

Ibidem
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de măreaţa-i operă, a făcut atât de puţin zgomot în viaţa-i şi, cu toate
acestea, atât de elocvente-i sunt faptele . . . cei care au pâinea şi cuţitul,
să treacă la fapte . Noi, îi vom sprijini cu slabele noastre mijloace. Dar
să treacă la fapte.'.43
Raportată la dificultăţile financiare ale perioadei care, implicit
afectau activitatea factorilor răspunzători de cultură, slaba implicare a
acestora poate avea o anumită justificare. Şi chiar aşa stând lucrurile,
prin apelul făcut conştiinţelor, ziarul încerca să sugereze că, prin
folosirea energiilor spirituale, viaţa culturală poate fi câştigată în
conţinut, în instrucţie şi în intensitate !
Anul 1 928 debutează cu amestecul politicului în activitatea Ligii
Culturale. Balul pe care Secţia locală îl dădea regulat în fiecare an, cu
scopul de a păstra şi răspândi dragostea pentru portul naţional şi jocul
strămoşesc, nu s-a mai putut ţine la Teatrul Comunal, deoarece Consiliul
Comunal, în frunte cu primarul V.Antonescu, a refuzat acordarea sălii
Teatrului în acest scop. Edilul oraşului a refuzat să recunoască
caracterul pur cultural al acestei manifestări, dându-i intenţionat, o tentă
politică, considerând că apartenenţa lui I.P.Rădulescu-Râmnic, P.B.
Chiriţă şi a mai multor fruntaşi ai Ligii Culturale la Partidul Naţional
condus de Nicolae Iorga era un fapt suficient pentru a-şi motiva decizia.
Incidentul nu scapă presei locale care relatează: ,J_.a toate ne-am
aşteptat, dar ca politica să întunece într-atât judecata acestor oameni,
nu ne-am aşteptat, mai ales că beneficiul urma să meargă, până la
ultima centimă, ca şi până acum, la crearea fondului pentru ajutorarea
la învăţături înalte a acelor cari vor avea în mâinile lor mâine
răspunderea conducerii acestei ţări necăjite. Nici pilda frumoasă şi
rară de devotament pentru această instituţie de cultură şi educaţie a
preşedintelui ei, domnul Rădulescu-Râmnic, care o conduce de 16 ani şi
care ca orice cetăţean, face şi dânsul politică, desfidem pe oricine să
probeze că a amestecat vreodată politica în această instituţie sfântă.
Nici cererea stăruitoare a fondatorului Teatrului, domnul Maior
43 /bidem
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Gheorghe Pastia, ca preşedinte de onoare al Ligii Culturale - Secţia
Focşani, nimic n-a putut înduioşa şi opri de la săvârşirea acestei
nelegiuiri pe domnul V.Antonescu şi consilierii săi. "44
Nereuşind obţinerea sălii Teatrului, Secţia locală a organizat balul
la Tribunalul din localitate, eveniment care s-a bucurat de un nou
succes, confirmat şi de realizarea unui beneficiu de 58.000 lei, sumă
care împreună cu rezultatul listelor de subscripţie publică lansate de
Sărbătorile Crăciunului în anul 1 927, a fost virată fondului de întreţinere

a zece tineri studenţi.45

Dintre conferinţele organizate în anul 1 928 de Secţia locală,
amintim pe cele din 26 februarie şi I l martie, la Teatrul Comunal,
ultima bucurându-se de participarea profesorului universitar ieşean
I.Simionescu.46
În luna noiembrie 1 928, Secţia locală a serbat împlinirea a
cincizeci de ani de la alipirea Dobrogei la ţara noastră printr-o frumoasă
şezătoare culturală urmată de o conferinţă. Profesorul Virgil Arbore a
vorbit despre trecutul Dobrogei

. . . Ţară variată şi bogată, Dobrogea
exercită un fannec deosebit asupra tuturor. Este azi, într-adevăr,
plămânul prin care respiră ţara noastră "47• Urmează lecturarea unor
pasaje din volumul ,,Privelişti dobrogene ", de Mihail Sadoveanu.
"

Şezătoarea a fost încheiată de preoţii Al.Plopeanu şi Radu Grobnic, care

au intonat mai multe imnuri religioase.48

Activitatea culturală a Secţiei locale a fost continuată în anul 1 929
prin organizarea de conferinţe care s-au bucurat de prezenţa mai multor
personalităţi naţionale şi locale. La 24 martie 1 929, la Teatrul Comunal
44 " Craiu Nou ", ziarul Partidului Naţional din Putna sub preşedinţia domnului
Nicolae Iorga, Anul VIII, Nr.2, februarie 1 928, p.2
45
46

Ibidem, Nr.3, aprilie 1 928, p.2
Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op.cit., p. l 24

47 " Căminur• , foaie culturală a Căminului " Unirea" din Focşani, Anul IV,

Focşani, 1 decembrie 1 928, p.2
48 Ibidem
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a conferenţiat Nicolae Iorga, fondurile obţinute fiind donate Ateneului

Popular ,. Maior Gheorghe Pastia" , iar la 8 decembrie, magistratul
Aurel Sava a ţinut şi el o conferinţă, tot la Teatru.49
În anul următor, sub auspiciile Ligii Culturale, la 17 martie 1 930,

Teatrul Comunal găzduieşte conferinţa ţinută de generalul medic Cezar
Popoviciu.50
Sub preşedinţia harnicului profesor I.P.Rădulescu-Râmnic, Secţia
locală, pe lângă şezătorile şi conferinţele organizate, a infiripat un şir de
noi manifestări ţinute la Arestul Central din Focşani. Pe lângă educaţia
tineretului şi a celor interesaţi de cultură, Secţia se implică şi în salvarea
morală a deţinuţilor, încercând să-i aducă pe căi mai bune. Astfel, în

fiecare duminică, la orele 1 4, Secţia locală, în frunte cu I.P.Rădulescu

Rârnn ic şi valorosul avocat P.B.Chiriţă este prezentă la Arest pentru a
organiza şezători culturale pentru deţinuţi. Printre cei care au vorbit aici,
îndernnându-i pe cei căzuţi în păcat să se îndrepte, amintim: preoţii
Radu Grabnic şi George Popescu, dr.M.Constantinescu şi Vasile Botez.
Prin discursurile lor, reuşesc să ridice moralul celor 1 60 de deţinuţi, mai
toţi tineri, cu vârsta între 1 8 - 30 ani, arătând cauzele care duc la
închisoare şi irosirea tinereţii şi le vorbesc despre căile de îndreptare şi o
viaţă tihnită. O mare parte din succesul acestei manifestări s-a datorat
directorului Arestului, Petrică Vasiliu, care 1-a transformat în şcoală de
corecţie. Petrică Vasiliu, venind în sprijinul Ligii Culturale a amenajat o
scenă în holul dormi toarelor şi a mobilizat deţinuţii, formând o trupă de
teatru, în care cei arestaţi cântă, recită versuri, fac teatru de păpuşi.
Şezătorile s-au bucurat de prezenţa consilierului-instructor Drăghici, a
lui Constantin Vasilescu, procuror, precum şi a prefectului judeţului
Ioan P.loan.5 1
Activitatea Secţiei locale se va bucura, în anii următori, de
puternicul sprijin acordat de către Primăria oraşului. La 23 ianuarie
49 Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op.cit. , p. 144
50 Ibidem, p. 1 56

5 1 .,Sentinela", Anul 3 1 , Nr.3, 16 martie 1 930, p.2
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1 932, Comitetul Ligii Culturale - Secţia Focşani a organizat în sala de
festivităţi a Şcolii Profesionale de Fete o şezătoare culturală prin care s
a marcat actul Unirii Principatelor.
Profesorul

Virgil

momentului comemorat.
oraşului.52

Arbore a conferenţiat despre

importanţa

La şezătoare a fost invitat şi primarul

Activitatea Secţiei locale este extinsă prin Conferinţe cu caracter

popular, ţinute în sala ,,Soare" din Bahne. Pentru ca aceste conferinţe să
aibă o influenţă mai mare asupra publicului şi a le face mai atrăgătoare,

I.P. Rădulescu-Râmnic considera necesar un aparat de filmat. Cum
fondurile Secţiei nu erau suficiente, a fost cerut sprijinul Primăriei
pentru achiziţionarea unui astfel de aparat.53 La 1 5 aprilie 1 932, Comisia
lnterimară a oraşului Focşani aprobă ca suma de 4.000 lei să fie alocată

4

Secţiei locale pentru achiziţionarea unui aparat de filmat ,,Babi " .5

Sub egida Ligii Culturale, la 1 3 martie 1 932 conferenţiază la
Teatrul Comunal profesorul Petre Sergescu, de la Universitatea din Cluj ,

vorbind focşănenilor, despre "Originile ştiinţei moderne ". La 1 4 mai,
prefectul judeţului Putna, Jean Stoenescu-Dunăre a ţinut o conferinţă

despre "Triumful romantismului în Franţa" .

Încasările de la această ultimă manifestare au fost destinate

formării unui fond necesar ridicării unui bust regretatului focşănean
Ştefan Gheorghe Longinescu, fost profesor universitar de drept roman la
Universitatea din Bucureşti,

membru corespondent al

Academiei

Române. Alexandru Lascarov-Moldoveanu va conferenţia, la rându-i, la
14 noiembrie, sumele obţinute din vânzarea biletelor fiind vărsate în
fondul destinat ridicării unui monument închinat maiorului Gheorghe
Pastia.55
La

iniţiativa

Federaţiei

Corpului

Didactic

din

Putna

de

52 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr.87/ 1 932, f. I O
53 Ibidem, dosar nr.SS/1 932, f. l 9
54 Ibidem, f.20
55 Ionut Iliescu, Horia Dumitrescu, op.cit. , p.203
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comemorare a scriitorului Duiliu Zamfirescu, de la moartea căruia se
împliniseră zece ani, a participat şi Secţia locală. Evenimentul a avut
ecou şi în presa locală, care descrie desfăşurarea programului. Astfel,
aflăm că la 23 octombrie 1 932, la mormântul scriitorului, după oficierea
unui parastas, au luat cuvântul, vorbind despre scriitorul şi omul Duiliu
Zamfirescu: părintele protopop I.Pascu, inspectorul şcolar Teodor
Corneliu, profesorul G.Dimitriu a vorbit din partea Societăţii Literare

"
"
"Grigore Alexandrescu a elevilor Liceului " Unirea , iar magistratul

George Tatulescu în numele Ligii Culturale. Seara, a avut loc o serbare
festivă în sala Teatrului Comunal, unde I.P.Rădulescu-Râmnic, Ioan
P.loan, N.Al.Constantinescu, primarul oraşului, Marin Simionescu
Râmniceanu, delegatul Academiei Române şi Ion Pillat, delegatul
Societăţii

dispărut.56

Scriitorilor

Români,

au

evocat

personalitatea

marelui

Duminică, 30 octombrie 1 932, în sala Teatrului Comunal, grupul

,,Milcovia " a organizat o interesantă conferinţă. Timp de o oră şi
jumătate au

vorbit:

profesorul

geografică",

profesorul

Virgil

N.Al.Rădulescu,
Arbore,

despre

despre

"Vrancea
Vrancea istorică,

magistratul George Tatulescu, despre Vrancea juridică şi profesorul Ion
Diaconu, despre Vrancea folclorică.57
În anul 1 933, Secţia locală îşi propunea ca, în fiecare duminică,
începând cu 26 februarie , să organizeze un Festival artistico-cultural,
urmat de un bal popular, în oraşele Mărăşeşti, Panciu, Adjud şi
Odobeşti.58 Şi în acest an, Teatrul Comunal a fost gazda conferinţelor
organizate de Secţia locală. La 5 martie a avut loc prima conferinţă,
organizată
regretatului

în

scopul

focşănean

aceleiaşi instituţii, la

56

măririi

fondului

Ştefan

Longinescu.

1

necesar înălţării
Răspunzând

solicitării

aprilie avea să conferenţieze profesorul

"Căminur', publicaţie culturală a Căminului " Unirea " din Focşani, Anul

VIII, Nr. l O, oclombrie 1 932, p.4
57

bustului

Ibidem, p.5

58 A .N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr.82/l 933, f.22
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C.C.Giurescu.59 La I l noiembrie 1 933, Şcoala Profesională de Fete este
gazda şezătorilor culturale deschise de Secţia locală în urmă cu 2 1 de
ani. La această primă şezătoare din acest an, profesorul I.P.Rădulescu
Râmnic a ţinut o conferinţă, urmată de lecturi, recitări de poezii şi un
program muzical. Până la sfârşitul anului, Secţia locală îşi propunea ca
în fiecare sâmbătă să fie organizate asemenea manifestări, programul
acestora urmând să fie anunţat prin afişe răspândite în oraş.60
Manifestările culturale ale anului 1 933 s-au încheiat la 2 1 şi 30
decembrie

la

Teatrul

Comunal,

printr-un

Festival

evocator

al

obiceiurilor strămoşeşti legate de Sărbătorile Crăciunului şi Anului
Nou. 61
La 3 martie

1 934, sub auspiciile Ligii Culturale, maiorul

Th.lonescu a conferenţiat la Teatrul Comunal despre "Apărarea

Pasivă " . Intrarea a fost liberă, cetăţenii oraşului fiind rugaţi să participe
la această conferinţă "unde fiecare va primi sfaturi şi îndrumări asupra
chipului cum se va putea apăra mai bine asupra atacurilor aeriene în
războaiele de mâine ". 62

În seara zilei de 10 martie, cu prilejul comemorării a 75 de ani de
la Unirea Principatelor , generalul Păltineanu, com�dantul Diviziei a
VI-a şi preşedinte de onoare al Secţiei locale a Ligii Culturale, propune,
şi cele câteva sute de cetăţeni care erau de faţa acceptă, ca o stradă din
Focşani să poarte numele împăratului Napoleon al III-lea. În acest sens,
preşedintele Secţiei locale, l.P.Rădulescu-Râmnic, la 26 martie, s-a
adresat primarului cu rugămintea ca acesta " . . .Având în vedere rolul de

mare proteguitor al românilor şi susţinător al Unirii Principatelor ce l
a avut marele împărat, legăturile pe care oraşul nostru le are cu
evenimentele Unirii, să puneţi chestiunea în dezbaterea Consiliului
Comunal, spre a definitiva prin votul său această chestiune.
59 Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op.cit., p.2 1 2

60 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr.S0/ 1 933, f. 1 25
61

61

Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op. cit. , p.2 1 6
A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr.89/1 934, f.6
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Realizându-se acest lucru, e bine de ştiut că Focşanii va fi cel dintâi
oraş care va avea o stradă cu numele marelui binefăcător al nostru "63•
Activitatea culturală este continuată prin înfiinţarea unui cor
propriu al Secţiei locale, condus de Gheorghe Suceveanu, avocat şi
licenţiat în Teologie64• La 25 martie, în organizarea Ligii Culturale, a
avut loc conferinţa ţinută de
. inspectorul silvic D.Drâmbă, în sala

Teatrului Comtmal.65

Cu sprijinul Secţiei locale, la 24 martie, Camera de Agricultură a
Judeţului Putna a organizat la Teatrul Comunal o conferinţă cu intrare
liberă. Conferenţiar a fost profesorul doctor I.C.Drăgan, de la Academia
de Înalte Studii Agronomice din Cluj. Tema prezentată a fost "Criza

agricolă cu privire specială asupra României " .
La

iniţiativa

Secţiei

locale,

la

28

aprilie,

scriitorul

I.A.Bassarabescu, membru al Academiei Române, conferenţiază la
Focşani, iar la 14 octombrie, tot la Teatrul Comunal, preotul A.C.Cosma
vorbeşte despre ,J{ristos şi Tineret" . Toate şezătorile găzduite în anul

1 934 de Teatrul Comunal au fost organizate de Secţia locală. După cele
din 25 martie şi 1 4 octombrie, a urmat cea din 3 noiembrie, când Simion

66

Mehedinţi a vorbit despre ,,Putna de altădată" •

La 1 Decembrie, sub egida Ligii Culturale, au fost sărbătoriţi 1 6
ani de la Marea Unire, prilej cu care s-a protestat vehement contra
revizionismului maghiar. La această manifestare au luat cuvântul:
preşedintele Secţiei locale, primarul oraşului, reprezentanţii corpului
didactic, generalul Botez şi preotul catolic din localitate.67
Pe lângă manifestările culturale organizate în acest an, Secţia
locală a luat atitudine împotriva celor care, prin intermediul materialelor
considerate imorale la acea vreme, contribuiau la degradarea morală a
63 A.M.Vn., inv.nr. l8373/a, f. l 4
64 Ibidem, f. l 7

65 A .N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. l 2 1 ! 1 934, f.3
66 Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op. cit. , p.222

67 Ibidem, p.224

222

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Aspecte privind activitatea Secţiei Focşani a Ligii Culturale
elevilor. În acest sens, la 5 februarie, P.B.Chiriţă a înaintat o plângere
Primului-Procuror al Tribunalului Putna. În fapt, era vorba despre câţiva
indivizi care împărţeau elevilor de la diferite şcoli materiale considerate
obscene. P.B.Chiriţă arată în reclamaţia sa că ,Jndrăzneala acestor

indivizi a întrecut orice limită. Patru dintre ei, cu braţele încărcate de
fascicole din «Colecţia Amantelor Celebre» şi urmaţi de doi hamali
care purtau pe faţă şi pe spate cartoane lungi ca de un metru şi
jumătate, pe care erau afişate diferite scene din « Viaţa Amantelor
Celebre», aşteptau eşirea fetelor şi băieţilor de la cele două licee şi
elevii de la Şcoalele primare Nr. l şi Nr.2, şi le împărţeau câte o
fascicolă, pe care copilul o băga în geantă, după sfatul împărţitorului
. . . Faţă de acest atentat la sufletul tinerei generaţii, comis în chip aşa
de îndrăzneţ şi meşteşugit, Liga Culturală care are menirea de a se
ocupa de educaţia şi îndrumarea neamului nostru pe drumul cel bun, vă
roagă cu toată insistenţa să interveniţi de urgenţă ca aceşti indivizi să
fie alungaţi din oraşul nostru ca nişte răi făcători şi, în acelaşi timp, să
ordonaţi confiscarea de la librării, regii şi chioşcuri a tuturor
broşurilor, revistelor şi fascicolelor cu conţinut imoral şi obscen, şi a da
în judecată pe acei care în felul acesta atentează la sufletul neamului
nostru. "68
Dacă, pentru prezent "Colecţia Amantelor Celebre " este greu să o
încadrăm în categoria tipăriturilor obscene sau imorale, intervenţia Ligii

Culturale - Secţia Focşani, prin glasul avocatului P.B.Chiriţă, raportată
la principiile morale care guvernau societatea românească în prima
jumătate a secolului al XX-lea, este îndreptăţită, cu atât mai mult cu cât
grija se îndrepta spre tineretul din gimnaziile şi liceele focşănene.
Teatrul Comunal va fi gazda, la 25 martie, 10 aprilie, 9 octombrie
şi 8 decembrie 1 935, spectacolelor de teatru organizate de trupa Ligii
Culturale din Bucureşti, condusă de V.Brezeanu şi aflată în tumee în
întreaga ţară. Spectacolele au fost organizate cu sprijinul Secţiei

68

A.M.Vn., inv.nr. 1 8373/a, f.58
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locale.

69

Pe aceeaşi scenă, la 6 şi 7 aprilie 1 935 au avut loc spectacolele

de operetă Vagabonzii" , în interpretarea corului Secţiei locale. Cu acest

"

prilej , şi-au dat întâlnire cu publicul : Silvia Negrescu, Gabriela Moisă,
Ştefania

Drăgan,

Christache

Elena

Anastasiu,

Bărbulescu,

Ionel

V.Focşăneanu,

Grigoriu,

Victor

N. Roman,

Dragomirescu,

I.Bărbulescu, Mircea Plopeanu, Sandy Negru, Boris Sergheevici şi Ion
Demetrescu Deinian. Aveau să se evidenţieze corul de 30 de persoane şi
orchestra de 24 de persoane, condusă de I.Saica. 70
La 7 aprilie, la invitaţia Secţiei locale a conferenţiat la Teatrul
Comunal maiorul în rezervă N.Miclescu, inginer bucureştean, care
reţine atenţia auditoriului cu ,,Amintiri din Războiu

".

Acesta s-a aflat în

fruntea unui batalion de putneni din Regimentul 1 0 Infanterie, care a
luptat vitejeşte la Mărăşeşti în măreaţa zi de 6 august

1 9 1 7.

Conferenţiarul a fost întâmpinat la Gară de către organizator, ofiţeri în
rezervă şi societăţile militare din zonă, în sunetele muzicii intonate de
fanfara Regimentului 1 0 Dorobanţi.7 1
La această manifestare au luat parte şi oficialităţile oraşului, în
frunte cu preşedintele Comisiei Interimare. 72
La 1 8 aprilie 1 935, sub auspiciile Ligii Culturale a conferenţiat
profesorul universitar Nichifor Crainic, prezentând tema ,,Despre morţi,

despre copii Şi despre săraci" . Evenimentul nu scapă presei locale, care
invită ,.pe toţi bunii români să participe la conferinţă în număr cât mai
mare la Teatrul «Maior Gheorghe Pastia». 73 Pe lângă manifestările de
la Teatrul Comunal, Secţia locală a organizat, la sfârşitul lunii martie, o

Unirea" . Profesorul N.Rădulescu a
"
vorbit cu multă căldură despre ,,Bulgaria, vecina noastră" . Subiectul,
după cum sublinia presa locală, reuşeşte să fie indiferent prin
"
şedinţă în amfiteatrul Liceului

69 Ionut Iliescu, Horia Dumitrescu, op. cit. , p.23 1

70 Ibidem, p.236
7 1 Ibidem, p.24 1

72 A.N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. l l 2/ 1 935, f.39
7J ,,Atacuf', Anul Il, Nr.20, luni, 1 5 aprilie 1 935, p.4
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ingratitudinea acestui popor care ţine să uite sprijinul ce i l-a dat ţara
noastră. Istoria nu poate fi falsificată, chiar dacă bulgarii o evită/"14
Expunerea

profesorului

Rădulescu

a

fost

însoţită

de

proiecţii

cinematografice cu imagini geografice, etnografice şi economice din
Bulgaria. Ceea ce a dat prospeţime acestui eveniment a fost participarea

tânărului Al. Călinescu, redactor la revista Literară "13 ", care a citit
câteva poezii din volumul de versuri ,,Declin " . Programul s-a încheiat
cu muzică instrumentată şi vocală.75
În aprilie 1 936, avocatul P .B.Chiriţă a cerut preşedintelui Secţiei
locale implicarea acestei instituţii într-un proiect de anvergură, care să
evidenţieze faptul că oraşul Focşani este oraş Simbol al Unirii.
P.B .Chiriţă arată că în afară de titlul de "Oraş al Unirii'' nu există nici
un edificiu care să evoce acest fapt şi propune ca focşănenii ,,să înalţe

cu un ceas mai devreme şi în locul potrivit un semn care să amintească
urmaşilor . . . şi acel semn nu poate fi decât o măreaţă Catedrală care,
pe lângă faptul că va fi loc de închinăciune creştină, va fi şi semn de
amintire a unor evenimente importante din viaţa poporului român "76•
P.B.Chiriţă considera că Ligii 'Culturale îi revenea sarcina de a lua
această iniţiativă şi, pentru aceasta, să convoace la o consfătuire pe
reprezentanţii tuturor autorităţilor locale, instituţiilor de cultură şi
asociaţiilor profesionale, precum şi pe toţi clericii şi oamenii de bine ca
împreună, să compună Comitetul de iniţiativă şi strângere a fondurilor
necesare.77 Lipsa banilor a făcut ca această iniţiativă să rămână la stadiul
de proiect.
La I l mai 1 936, în urma iniţiativei şi convocării făcute de către
Primărie, s-au întâlnit în Sala de Recepţie a Palatului Comunal, sub
preşedinţia maiorului Paul Tomescu, preşedintele Comisiei Interimare a
oraşului Focşani, următorii: Ioan Romanoai, secretarul Primăriei, Ioan
74

Ibidem, Nr. 1 7, 1 aprilie 1 935, p.2

75

Ibidem

76

A.M.Vn., inv.nr. 1 8373/a, f.49

77

Ibidem, f.49 verso
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Ciocârlan, Ion Diaconu, Virgil Huzum, G.Dimitriu, I.M.Dimitrescu,
P.Ştefănescu, toţi publicişti din oraşul Focşani, şi librarii Vasile Nanu,
I.Grigoraş şi Segall. Scopul convocării era organizarea ,,Expoziţiei

Cărţii'', constituindu-se şi un Comitet compus din: Paul Tomescu,
Vasile Ţiroiu, I.Florea, I.P.Rădulescu-Râmnic, Teodor Iordănescu, Ion
Ciocârlan, Ion Diaconu, Virgil Huzum, G.Dimitriu şi I.M.Dimitrescu.
Expoziţia, realizată din iniţiativa Primăriei şi cu sprijinul tuturor
instituţiilor culturale din oraş, urma să fie organizată la 1 7 mai în Sala

de Recepţie a Primăriei, iar inaugurarea să aibă loc în aceeaşi zi, în

Grădina Publică. Durata de vizitare a expoziţiei era fixată la o
săptămână. Urmau să fie expuse publicaţii româneşti, vechi şi noi, cu
sprijinul Bibliotecii Publice, Bibliotecii Şcolilor Secundare din Focşani,
bibliotecilor intelectualilor putneni, precum şi a tuturor librăriilor din
oraş. Materialul expus a fost dat în grija unui funcţionar al Primăriei, iar
cărţile deosebit de valoroase ţinute sub cheie. Au fost desemnaţi doi
elevi

din cursul secundar superior pentru

efectuarea ghidajelor

publicului vizitator. S-a hotărât ca expoziţia să fie anunţată în presă, iar
reclame cu privire la programul acesteia să fie prezentate la cele două

7
cinematografe din oraş, ,Lido " şi " Rega/. " 8 De asemenea, în fiecare zi
pe durata expoziţiei, urmau să fie ţinute conferinţe la microfon, în
Grădina Publică, de către scriitori locali, majoritatea membri ai Secţiei

locale a Ligii Culturale. Toate şcolile secundare din localitate au fost
invitate la inaugurarea expoziţiei, cât şi la conferinţele zilnice. 79
Tot în luna mai, Secţia locală a avut un motiv de mândrie şi
bucurie: la 3 mai, Societatea Scriitorilor Români a ales printre noii săi
membri activi pe doi dintre membrii Secţiei locale, Virgil Huzum şi

I.M.Dimitrescu. În acelaşi timp, un vechi şi valoros membru al Secţiei,

Ion Ciocârlan împlinea 25 de ani de când se găsea printre membrii
Societăţii Scriitorilor Români. Ion Ciocârlan este autorul cunoscutului
roman ,,Du-te dor", mult apreciat în cercurile literare.

78 A . N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. l 03/l936, f.49
79 Ibidem, f.49 verso
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împrejurări au oferit membrilor Secţiei locale un fericit prilej de a-i
sărbători, relevându-se meritele celor trei, care au adus onoare oraşului
şi judeţului nostru. Prin omagiul adus celor trei, Secţia locală dorea să
dea un imbold tineretului talentat să activeze în domeniul literaturii
româneşti. Sărbătorirea a fost programată pentru seara de 30 mai, ora
2 1 , la Cercul Militar din localitate. 80 La 25 mai, generalul Anastase
Păltineanu, preşedinte de onoare al Secţiei locale, îl invită pe maiorul
Paul Tomescu la sărbătorirea celor trei şi să ia parte la masa
prietenească cu cei invitaţi. Cum fondurile Secţiei locale erau reduse,
invitaţii trebuiau să-şi achite singuri tacâmul. A doua zi, maiorul Paul
Tomescu anunţă că "iau parte cu plăcere la sărbătorirea domnilor Ion

Ciocârlan, l.M.Dimitrescu şi Virgil Huzum, şi depun totodată şi suma
de 60 lei, costul tacâmului "81•
Omagierea scriitorilor este încheiată printr-o şezătoare culturală
ţinută Ia Teatrul Comunal, la care participă membri ai Secţiei locale şi ai
altor Secţii, membri ai Societăţii Scriitorilor Români şi oficialităţi
Iocale. 82
Tot la Teatrul Comunal, avea să conferenţieze în vara anului
1936, în organizarea Secţiei locale, profesorul doctor D.Drâmbă, despre

"Contribuţia pădurilor Franţei la victoria aliaţilor''.

83

La 27 octombrie, Secţia locală a informat Primăria oraşului cu

privire la iniţiativa organizării unui concurs al datinilor româneşti.
Datinile Sărbătorilor Crăciunului şi ale Anului Nou erau una din cele
mai preţioase comori ale neamului românesc. Această moştenire
sufletească, tradiţia, nu trebuia să se piardă şi, de aceea, Secţia locală,
contând şi pe sprijinul tuturor instituţiilor din oraş, a luat iniţiativa
orgamzaru acestui concurs, în sala Teatrului Comunal în ziua de 1 9
decembrie 1 936. La acest concurs, Liga Culturală a invitat pe toţi
80

Ibidem, f. l

81

Ibidem, f.2

82

Ibidem, dosar nr. l 22/1936, f.87

83

Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op.cit., p.258
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putnenii, mai ales pe cei din localităţile unde tradiţia era păstrată
nealterată. De asemenea, s-a luat iniţiativa acordării următoarelor
premii: premiul 1 - 3 000 lei; premiul al II-lea - 2.000 lei; trei premii III
.

a câte 1 .000 lei; cinci menţiuni a cîte 500 lei. La concurs se puteau
prezenta numai grupuri conduse şi pregătite de reprezentanţi ai unor
instituţii cu caracter cultural, naţional, religios, economic sau social
(şcoală, biserică, cămine culturale, asociaţii de breaslă). În ziua
concursului, la ora 13, toţi candidaţii, gata costumaţi, trebuiau să fie

prezenţi în piaţa ,,Sfloan" din faţa Primăriei, de unde se pleca într-o

defilare pe străzile oraşului spre Teatrul Comunal. Pentru buna
organizare şi succesul acestui concurs, Liga Culturală a făcut apel la

,Jnvăţători, preoţi, autorităţile comunale, precum şi la alţi oameni de
inimă care trăiesc în mijlocul poporului şi sunt în măsură a înţelege
importanţa concursului . . . pe care îi rugăm să sfătuiască, să organizeze
pe acei din mijlocul lor, care sunt meşteri în reprezentarea datinilor
locale caracteristice şi să-i detennine să ia parte la acest concurs ". 84 A
doua zi după concurs, toţi cei care au fost premiaţi urmau să participe,
tot la Teatrul Comunal, la ,,Serbarea datinilor putnene".85

În anul 1 937 a fost ales un nou Comitet de conducere al Secţiei
locale care să continuie activitatea culturală potrivit directivelor primite
de la Centru. Astfel, la 17 ianuarie, la Teatrul Comunal a fost organizată
o conferinţă susţinută de procurorul C. Vulpescu, menită să popularizeze
principiile noului Cod Penal. La 2 1 februarie, în aceeaşi organizare şi pe

aceeaşi temă a conferenţiat judecătorul Tatulescu. La 2 1 martie, la
invitaţia Secţiei locale a conferenţiat profesorul universitar Maximilian
Hacman, vicepreşedinte al Senatului. 86
Strânsele legături dintre Secţia locală şi celelalte societăţi

culturale sunt confmnate de comemorarea, împreună cu ,,Fundaţiile

Culturale Regale" a marelui artist Petre Liciu, de sărbătorirea zilei de 1

84 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. l 09/l 936, f.7

85 Ibidem, f. 7 verso
86

Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op.cit., p.264
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Decembrie împreună cu Liga Antirevizionistă, de ajutorul bănesc
acordat Căminului ,,Regina Elisabeta" pentru ridicarea unui local

,,Dr. Câmpeanu"81•
Comemorarea lui Petre Liciu, împreună cu ,,Fundafiile Culturale
Regale" a prilejuit organizarea, la 24 aprilie, a unui Festival, la care au

propriu

şi

de

sprijinirea

leagănului

de

copii

participat şi au luat cuvântul personalităţi locale şi nu numai, oameni
politici şi de cultură. 88
Din iniţiativa Secţiei locale, la 5 mai 1 937, s-a format un Comitet
pentru sărbătorirea generalului Anastase Păltineanu, fost comandant al
Diviziei a VI-a care, în iunie 1 937, urma să părăsească oraşul nostru.
Timp de cinci ani, cât a comandat Divizia a VI-a, generalul a îmbrăţişat
şi sprijinit cu toată căldura toate acţiunile culturale şi sociale locale,
motiv pentru care a fost declarat Cetăţean de Onoare al oraşului Focşani.
Publicul focşănean era rugat să vină, în număr cât mai mare, în ziua de 6
iunie, în Crângul Petreşti, unde urma să aibă loc o serbare câmpenească,
iar generalul Păltineanu să ţină un discurs de despărţire. 89
Colonelul M.Stănescu, preşedintele Cercului Militar local a
aprobat ca în seara de 6 iunie grădina Cercului Militar să fie acordată
pentru sărbătorirea aceluiaşi general. 90
Beneficiind de sprijinul Prefecturii şi al unui Comitet de
iniţiativă, Secţia locală a hotărât, la 28 august, sărbătorirea celei de-a
60-a aniversări a atacului de la Griviţa, eveniment programat pentru ziua
de 30 august şi care urma să aibă loc în faţa monumentului

"

lndependenfei" de la Tribunal.

A vând în vedere importanţa momentului, dar şi pentru buna

reuşită a manifestării, Secţia a invitat prefectul şi primarul, împreună cu
funcţionarii celor două instituţii, la sărbătorirea evenimentului.91
87
88

A.N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr.83/ 1 938, f. l 6 1

Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op.cit., p.266
89 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani " dosar nr.721 1 937, f.57
90 Ibidem, f.90

9 1 Ibidem, f. l 36
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La 30 august, la ora 2 1 , serbarea a fost deschisă prin semnalul

,,Atacul" , cântat de gorniştii fanfarei Regimentului 1 O Dorobanţi. După
slujba de pomenire a eroilor de la Griviţa, au rostit cuvântări, evocând
faptele de vitejie, reprezentanţii Bisericii, Ligii Culturale, ,,Fundaţiei

Culturale Regale", Primăriei, Prefecturii şi Garnizoanei Focşani. Apoi,

cu muzica în frunte, coloana s-a deplasat la casa maiorului Gheorghe
Şonţu, unde s-a păstrat un moment de reculegere. La întoarcere, s-au
oprit în Grădina Publică, unde muzica a cântat până la ora 24, când

serbarea a luat sfârşit.92

În luna noiembrie au fost reluate şezătorile culturale, care fuseseră
suspendate din aprilie. Prima şezătoare culturală are loc la 20 noiembrie

A.S.E.F. " din centrul oraşului. Preotul
I.V.Pascu a vorbit despre ,,Pâinea noastră cea spre fiinţă ", programul

în localul Societăţii Culturale

..

fiind completat de un spectacol artistic prezentat de elevii Şcolii de
cântăreţi bisericeşti din localitate şi de o lectură inedită a domnului
I.M.Dimitrescu. Sâmbătă, 4 decembrie, a avut loc o nouă şezătoare
culturală, la care a vorbit N .Al. Rădulescu, profesor la Seminarul
Pedagogic din Cluj, despre ,,Forme vechi de viaţă românească " .
Prelegerea a fost urmată de o lectură prezentată de Virgil Huzum. La 1 8
decembrie, l a cea de-a treia şezătoare, I.M.Dimitrescu a vorbit despre

,,Descreşterea populaţiei româneşti în oraşele Moldovei ", iar un grup
Unirea " a prezentat un program muzical.93

de tineri de la Liceul

..

La 7 noiembrie, în localul Liceului Comercial, Secţia locală a
organizat tradiţionala serată anuală prin care urmărea păstrarea şi
promovarea portului popular, a cântecului şi tradiţiilor strămoşeşti.
Manifestarea a prilejuit cunoaşterea şi colaborarea mai strânsă a
membrilor Secţiei

Locale şi a focşănenilor prezenţi, precum şi

strângerea de fonduri pentru viitoarele activităţi culturale.
În anul 1 937, legăturile Secţiei cu Centrul au fost întreţinute prin
participarea delegaţilor focşăneni la Congresele de la Iaşi, din iunie şi la
92 Ibidem, f. l37
9 3 Ibidem, f. l 60 verso
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Bucureşti,

în

octombrie,

şi

prin

corespondenţa

permanentă

cu

Bucureştiul. Pentru viitor, Secţia locală îşi propunea ca, prin şezători
săptămânale, conferinţe, organizarea de excursii şi misionarism cultural,
să-şi intensifice rolul de îndrumătoare şi susţinătoare a conştiinţei
naţionale româneşti. În acest scop, Comitetul de conducere a luat
hotărârea ca . . . Subiectul conferinţelor ce se vor ţine la şezătorile
săptămânale să se grupeze în jurul ideii centrale: «bunurile noastre
naţionale care trebuiesc păstrate, bunurile şi drepturile noastre ce
trebuiesc câştigate». Să se sprijine cu tot sufletul şi cu toată energia
marea bătălie de ridicare a comerţului şi industriei naţionale, pornită
de la Comitetul Central "94•
"

La 16 iunie 1 938, Comitetul de propagandă pentru străinătate al
Ligii Culturale înştiinţează Primăria Oraşului Focşani cu privire la
organizarea unui turneu de propagandă în străinătate. Sub auspiciile
Direcţiei Generale a Propagandei Naţionale din Ministerul de Interne,
Liga Culturală, sub preşedinţia lui Nicolae Iorga, consilier regal, urma
să organizeze un turneu de propagandă cu scopul de a duce peste hotare
faima cântecelor şi jocurilor populare româneşti. Programul cuprindea
vizitarea următoarelor ţări: Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, Italia,
Germania, Belgia şi Franţa. La 20 iulie, pentru susţinerea turneului,
urma să se organizeze o mare festivitate la Bucureşti, la Arenele
Romane. 95
În acest an, Secţia locală păşea în cel de-al 47-lea an de activitate
pe ogorul cultural al oraşului. La 1 2 noiembrie a avut loc prima
şezătoare culturală din acest an, desfăşurată în Sala Băncii ,,Milcov" .

Cuvântul de deschidere a fost ţinut de I.P.Rădulescu-Râmnic. Profesorul
Aurel Iordănescu a vorbit despre ,,Mihai Viteazul ca prim ctitor al

unităţii naţionale ", şezătoarea fiind completată cu o lectură inedită şi de

producţii artistice. La manifestare a luat parte şi primarul oraşului,

94 Ibidem, f. l 6 l verso
95 Ibidem, dosar nr.87/l 938, f. l 4 l
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împreună cu funcţionarii acestei instituţii.96
La 20 decembrie, la Teatrul Comunal ,,Maior Gheorghe Pastia " a
avut loc, în organizarea Ligii Culturale, concertul consacrat datinilor
româneşti, la care participă şi corul sătenilor din Nămoloasa. Pe lângă
evidenţierea frumoaselor datini strămoşeşti, organizatorii au încurajat
munca şi iniţiativa culturală meritorie a unor săteni, în slujba binelui
obştesc. De reniarcat este faptul că sătenii au suportat toate cheltuielile
legate de participare, neavând pretenţii financiare, intrarea fiind liberă.
Primăria a acordat un premiu de 1 .000 lei.97

În anul următor, la 8 ianuarie a avut loc un spectacol de teatru,
primul din acest an, pe scena focşăneană, echipa Ligii Culturale din
Bucureşti condusă de maestrul Ion Manolescu evoluând cu piesa
,)lamlet" de W.Shakespeare.98 La 14 mai, ansamblul artistic al
Teatrului Ligii Culturale, aflat în turneu, a prezentat la Focşani comedia
lui Moliere ,.,Burghezul gentilom " . Conform doleanţei consilierului regal
şi preşedintele Ligii Culturale, savantul Nicolae Iorga şi dispoziţiilor
date de Ministerul de Interne prin Armand Călinescu, primul-ministru,
trupa a fost scutită de plata taxelor.99 La 4 august, Prefectura Jjudeţului
Baia, printr-o Adresă, înştiinţează instituţia omonimă din judeţul Putna
că echipa Secţiei Fălticeni a Ligii Culturale va sosi la Focşani la 1 6
august. Sub conducerea lui E.V.Tocariu, avocat al Statului, echipa
Secţiei Baia întreprindea un turneu în următoarele centre: 8 august Mănăstirea Căprina, judeţul Lăpuşna; 9 august - Bîrlad; 1 0 august Brăila; I l august - Tulcea; 1 2 august - Constanta; 1 3 august Bazargic; 1 4 august - Olteniţa; 1 5 august - Giurgiu; 1 6 august -

Focşani; 1 7 august - Piatra-Neamţ; 1 8 august - întoarcerea la Fălticeni.
Echipa călătorea cu autocarnionul lui Samuil Elman, care îl dăduse
Secţiei Baia pentru probă, în vederea cumpărării. Prefectul judeţului
96

Ibidem, dosar nr.86/1 938, f. l 08

97 Ionuţ Iliescu, Horia Dumitrescu, op.cit.1ft.270
98 Ibidem, p.274
99

Ibidem, p.275
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Baia a cerut omologului său ca acesta să înlesnească acordarea sălii
Teatrului Comunal în mod gratuit, să asigure cazarea membrilor Secţiei
00
la una din instituţiile şcolare şi, dacă este posibil, o sumară gustare. 1
Datorită unor evenimente neprevăzute, sosirea Secţiei Baia la Focşani
era posibilă cu o întârziere de o zi. În acest caz, Primăria oraşului

Focşani îl roagă pe directorul Liceului " Unirea " să pună la dispoziţie
sala de solemnităţi a Liceului, dat fiind faptul că în seara zilei de 1 7
august sala Teatrului era ocupată de trupa Teatrului ,,Muncă şi voie

bună

". 101

Primăria a intervenit la Direcţiunea Şcolii Normale din

localitate pentru a fi puse la dispoziţia Secţiei Baia două dormitoare, în
vederea găzduirii echipei. 1 02 Cum programul a fost respectat, echipa
formată din 40 de persoane a sosit la Focşani la data stabilită, sala
Teatrului Comunal fiind acordată gratuit pentru desfăşurarea unei
şezători culturale cu un program diversificat. Intrarea a fost liberă. 1 03
Au

asistat

la

şezătoare

funcţionarii

Tribunalului

Putna 1 04,

funcţionarii C.F.R., colonelul Bute, comandantul Gărzii Frontului
Renaşterii Naţionale, primarul, prefectul, toţi cu familiile lor. 1 05
Manifestarea s-a bucurat de succes, la 1 9 august primarul oraşului
Focşani primind mulţumiri din partea Secţiei Fălticeni ,,pentru frumoasa
primire ce ne-aţi hărăzit cu ocazia trecerii echipei noastre de
propagandă şi îmbogăţire culturală prin oraşul pe care îl conduceţi " . 106
Sintetizând,

diversitatea,

problematica

istorică,

culturală

şi

artistică, adresabilitatea către cele mai diverse categorii de beneficiari ai
acţiunilor întreprinse de Secţia locală a Ligii Culturale şi, nu în ultimul
rând, numărul şi frecvenţa acestora, probează locul şi rolul pe care
1

00

10

1

102
0
1 3
1 04
1 05
1 06

A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr.S0/1 939, f. l 4 1
Ibidem, f. l 36 verso
Ibidem, f. l 37
Ibidem, f. l 44
Ibidem, f. 1 45
Ibidem, f. 146
Ibidem, f. 1 5 2
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această instituţie l-a avut în viaţa comunităţii focşănene. Participarea
unor personalităţi afirmate pe plan naţional în domenii de mare interes
ştiinţific, cultural, istoric, juridic şi literar, a conferit manifestărilor
organizate de Secţia locală nu numai elevanţă ci şi, îndeosebi, un
caracter instructiv, educaţional şi informativ, cu o mare audienţă,
satisfăcând,

în mare măsură,

participanţilor.

nevoia

şi

setea de cunoaştere a

·
*
*

*

Îndureraţi de moartea marelui artist Petre Liciu, care a umplut de
adâncă mâhnire sufletele focşănenilor şi ale tuturor românilor, membrii
Secţiei locale a Ligii Culturale, ca un pios omagiu şi tribut de
recunoştinţă pentru cel care şi-a sacrificat întreaga viaţă pe altarul artei
româneşti şi pentru ridicarea morală a neamului, au luat hotărârea, în
anul 1 9 1 4, să-i ridice un bust în faţa Teatrului Comunal ,,Maior

Gheorghe Pastia" . În numele Ligii Culturale locale, Irimia Şt.Pană, Ioan
Panea, Theodor Iordănescu, Pantelimon Romanescu, I.P.Rădulescu
Rârnnic, N.Vasilescu şi P.B.Chiriţă au luat hotărârea de a ridica un

modest bust, "celui care, totuşi, a fost aşa de mare " 107• Cum pentru o
asemenea operă era nevoie de o mare sumă de bani, pe care Secţia
locală nu-i avea, se face apel, cu ajutorul Primăriei oraşului, "la toţi
bunii români şi admiratori ai ilustrului artist de a-şi da obolul lor. " 108
În sprijinul acestei iniţiative a venit şi Nicolae Iorga, fost coleg de
şcoală şi bun prieten cu regretatul artist, care a venit la Focşani şi a ţinut
o conferinţă cu titlul Onestitatea profesională " . 1 09 Piatra folosită la

"

soclu a fost adusă de avocatul P.B.Chiriţă din Bulgaria, de la Vraţa,
deplasându-se personal în acest scop. 1 1 0
După

mari

sacrificii

pentru

obţinerea fondurilor necesare,

107 Ibidem, dosar nr.8 lll9 14, f.6
108 /bidem
1 09 I.M.Dimitrescu, op.cit. , p.65
1 10 A.M.Vn., inv.nr. l8373/b, f. IO
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lucrările bustului lui Petre Liciu s-au încheiat la 1 6 martie 1 9 1 6.
Comitetul Secţiei locale a hotărât dezvelirea acestuia, într-un cadru
festiv, în ziua de 3 aprilie 1 9 1 6. Cum bustul urma să fie încredinţat
autorităţii municipale, primarul este invitat la solemnitate, pentru a
asista şi primi, în numele instituţiei pe care o conducea, opera
sculptorului

Mateescu.

De

asemenea,

au

fost

invitaţi

Consiliului Comunal, împreună cu toţi funcţionarii Primăriei. 1 1 1

membrii

Primarul a cerut preşedintelui Secţiei locale să-i comunice titlul
discursului pe care Liga Culturală îl va ţine în ziua inaugurării, pentru a
delega un reprezentant al Primăriei în acelaşi scop. 1 12

Preşedintele Secţiei locale a hotărât ca în seara zilei de 3 aprilie să
organizeze un Festival la Teatrul Comunal, şi ruga primarul să-i pună la
dispoziţie sala Teatrului
. pe un preţ mai redus, având în vedere
scopul festivalului, şi anume preîntâmpinarea cheltuielilor de
dezvelire" . 1 1 3 La 2 1 martie, primarul cere administratorului Teatrului să
1
pună la dispoziţia Secţiei locale, în mod gratuit, sala Teatrului. 1 4 În
...

.

aceeaşi zi, edilul cere mecanicului-şef al Uzinei electrice a oraşului să
"

. . . aibă grijă să dea din timp curentul necesar iluminării teatrului " //5.

La 3 aprilie, focşănenii, în frunte cu membrii Secţiei locale şi în
prezenţa reprezentanţilor refugiaţi ai Bucovinei robite, ca un stimulent şi
îndemn pentru ideea Unirii, ,,au inaugurat în faţa Teatrului Pastia, cel

dintâiu '-st unui artist, lui Petre Liciu, născut în oraşul Focşani, care
în viaţa sa de artist a pus mai presus de toate ideia naţională, pe care
cu marele său talent, a încălzit-o şi ridicat-o la rangul unei religii". 1 1 6
*

*

*

1 1 1 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. I O I / 1 9 1 6, f. l
1 1 2 Ibidem, f.2
1 1 3 Ibidem, f.3
1 1 4 1bidem, f.4
1 15 Ibidem, f.5

1 16

1 .M.Dimitrescu, op. cit. , p. l 3
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Liga Culturală, ca instituţie naţională menită să contribuie la
propăşirea maselor prin formarea caracterelor viitoarelor generaţii,
conştientă de greutăţile materiale care apăsau viaţa tineretului studios în
acele timpuri, şi-a propus în luna decembrie a anului 1923, formarea
unui fond din care să alimenteze burse de susţinere, în şcolile
superioare, pentru câţiva studenţi săraci, dar merituoşi, din judeţul
Putna.
Cum pentru realizarea acestui nobil scop era nevoie de coalizarea
a mai multe instituţii, Comitetul Secţiei Locale a făcut apel la primarul
oraşului, rugându-1 să

. . . colaboraţi şi dvs. la această operă, luând
măsuri ca în bugetul viitor al comunei să se aloce o subvenţie cât mai
demnă de importanţa scopului şi greutatea vremurilor prin care trecem,
pentru sporirea acestui fond destinat întreţinerii tineretului nostru
şcolar, chemat să formeze clasa conducătoare a generaţiei de
mâine " 11 7• Pe cererea adresată, primarul adnotează: ,,S-a avut în vedere
la formarea bugetului pe 1924 1 1 8
La 24 februarie 1 924 a fost votat ,,Statutul Ligei Culturale
Secţiunea Focşani pentru acordarea de ajutoare pentru cultură
studenţilor putneni " 1 1 9• A fost înfiinţat un fond inalienabil şi inatacabil
"

".

din produsul căruia să se acorde studenţilor putneni burse pentru
continuarea studiilor. Fondul era alimentat din: a) o treime din încasările
anuale făcute în acest scop, celelalte două treimi fiind folosite I.a bugetul

anual al ajutoarelor: b) din sumele restituite de foştii studenţi care
beneficiaseră de sprijin financiar din partea Ligii Culturale; c) din
donaţiile şi legatele făcute în acest scop; d) din diferitele subvenţii

acordate Ligii Culturale de către Primărie, Prefectură sau Stat, sumele
1 1 7 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr.79/ l 923, f.58
1 18 /bidem
1 1 9 Statutul Ligei Culturale Secţiunea Focşani pentru acordarea de
ajutoare pentru cultură studenţilor putneni - votat de Adunarea Generală
Extraordinară in şedinţa dela 24 Februarie 1924, Tipografia "Cartea
Putnei" , Focşani, 1 924, p.3
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pnm1te fiind folosite integral în acest scop. Bursele acordate erau
integrale, pentru studenţii absolut săraci, care nu aveau nici un venit, sau
parţiale, pentru cei care aveau un venit cât de mic. Bursele erau acordate
studenţilor ai căror părinţi erau membri ai Ligii Culturale sau erau ei
înşişi membri ai aceleiaşi instituţii. Cei care solicitau ajutoare materiale
trebuiau să fi urmat cel puţin doi ani cursurile liceelor sau şcolilor
secundare din judeţul Putna, fiind, în acelaşi timp, membri ai Ligii
Culturale. 1 20
Venitul anual al unui student nu putea depăşi valoarea bursei
acordate. De asemenea, părinţii studenţilor care solicitau ajutorul nu
puteau avea pentru existenţa lor un venit mai mare decât o dată şi
jumătate din suma acordată ca bursă. În fiecare an , în raport cu
scumpirea produselor necesare traiului şi cu sumele disponibile, Secţia
locală hotăra cuantumul burselor. Pentru a putea fi evitate eventualele
tentative de fraudă, prin nedeclararea venitului solicitantului sau al
părinţilor acestora, Liga Culturală îşi rezervă dreptul de a face
investigaţii şi aprecieri.
Cererile pentru ajutor material erau înaintate în cursul lunii aprilie

a fiecărui an. 1 2 1 În cursul lunii mai, Comit�tul Secţiei locale studia actele
depuse de către solicitanti şi făcea cercetări pentru a-şi forma o părere
proprie, urmând ca până cel târziu la 1 O iunie să înainteze directorului

şcolii sau liceului de unde provenea solicitantul, un tabel cu numele
celor care, în principiu, au fost declaraţi admişi. Consiliul profesoral,

întrunit ulterior, stabilea cu o majoritate de două treimi ordinea în care
solicitantii meritau să primească ajutoarele materiale. La stabilirea

criteriilor de acordare a burselor, se aveau în vedere, mai presus de
orice, chiar şi de aptitudinile intelectuale, cele sufleteşti (caracterul
solicitantului). După primirea avizului Consiliului profesoral, Comitetul
Secţiei locale stabilea suma fiecărei burse acordate. Studenţii care
beneficiaseră de bursă timp de un an, la 1 septembrie trebuiau să depună
120
121

Ibidem, p.4
Ibidem, p.6
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la sediul Secţiei locale o cerere de reinnoire a acesteia. Pentru studenţii
din anii superiori şi care nu beneficiaseră de burse, Liga Culturală cerea
avizul decanului facultăţii respective. În cazul în care decanul sau
Consiliul profesoral nu dădeau un răspuns cu privire la solicitant, Secţia
locală putea acorda bursa numai pe baza actelor prezentate de către
acesta. Actul cel mai important, care cântărea cel mai greu în dosarul
depus de un student, era certificatul de constatare a averii şi impozitului
global plătit de familia studentului sau de acesta.
Beneficiarul

bursei

trebuia

să

122

completeze

o

declaraţie

autentificată, prin care se obljga ca, în cel mult zece ani de la obţinerea
diplomei universitare, să restituie Secţiei locale suma cu care a fost
ajutat. Suma se putea restitui integral sau în rate. În cazul în care fostul
bursier deceda prematur, Liga Culturală avea dreptul de a primi
despăgubiri înaintea oricărui alt debitor din averea rămasă de pe urma
celui decedat. Orice litigiu între urmaşii defunctului şi Secţia locală era
de competenţa Tribunalului Putna sau Ilfov. Dacă cel decedat era
căsătorit sau avea copii legitimi, din averea lui erau declarate intangibile
următoarele bunuri: 1 ) mobila şi obiectele casnice; 2) obiectele de
familie; 3) pensia de urmaş; 4) asigurările pe care decedatul le-a făcut

pentru membrii familiei sale. 1 23 B iblioteca şi instrumentele de lucru ale

defunctului erau considerate ca avere disponibilă şi supusă vânzării la
licitaţie pentru despăgubirea Secţiei locale.
În cuprinsul angajamentului luat de solicitant era prevăzută
obligaţia morală ca acesta să sporească, cât va putea, acest fond, prin

donaţii. A fost înfiinţată o carte de aur" în care erau trecuţi cei care

"

donau peste 2.000 lei şi foştii bursieri care au restituit sumele primite, în
timp de cel mult cinci ani de la obţinerea diplomei.
Când fondul de burse va fi destul de mare, Secţia locală şi-a
propus să ajute şi studenţii putneni care nu au frecventat şcolile
secundare sau liceele din judeţul nostru, dar au fost bursieri ai altor şcoli
122
123

Ibidem, p.7
Ibidem, p.8
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sau licee din ţară. Pentru viitor, Secţia locală îşi propunea înfiinţarea de
cămine studenţeşti şi dacă va fi posibil, internate pentru elevii bursieri

din şcolile judeţului nostru. 1 24

Burse se acordau şi elevilor din şcolile secundare sau liceele
putnene, pe baza unui concurs susţinut în unitatea de învăţământ
respectivă. Pentru păstrarea bursei, elevul trebuia să promoveze regulat
cu nota parţială şase (6), iar media anuală să fie peste şapte (7). În cazul
în care din diferite motive, elevul nu putea îndeplini aceste condiţii şi
pierdea bursa, aceasta putea fi recâştigată, prin concurs, în anul următor.
Important este faptul că sumele pe care Secţia locală le acorda
elevilor ca

ajutor

nu

erau

obligatoriu

rambursabile,

doar dacă

beneficiarul avea mai târziu, după absolvirea studiilor, o situaţie
materială foarte bună. În cazul studenţilor, dacă aceştia, după terminarea
studiilor erau împiedicaţi să-şi câştige existenţa, din motive de boală sau
familiale şi nu puteau restitui sumele cu care au fost ajutaţi. Liga
Culturală nu îi exonera de plata datoriilor, ci li se acorda o amânare a
începerii plăţilor sau micşorarea ratelor anuale. În nici un caz datoria nu
era radiată, ea prescriindu-se doar în cazul decesului fostului bursier.

125

Secţia locală îşi rezerva dreptul de a da publicităţii numele celor
care deşi beneficiau de o situaţie materială bună, nu-şi respectau
angajamentele luate şi nu restituiau sumele primite. Dacă cel care fusese
ajutat refuza continuu plata datoriilor, era acţionat în instanţă.

126

Pentru formarea fondului din care se alimentau bursele, Secţia
locală urma să facă chete, serbări, liste de subscripţie şi să lanseze
tichete intitulate ,,Pâinea Studentului Român Putnean
vândute publicului.

127

",

care vor fi

Comitetul care a înfiinţat acest fond pentru burse era compus din:
I.P.Rădulescu - Râmnic - preşedinte, Bogdan Ştefan - secretar,
124 Ibidem, p.9

1 25 Ibidem, p. IO
126

Ibidem, p. l l

1 27 Ibidem, p. l 2
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M.Căpitănescu

casier,

Eufrosina

Ciudin,

M.I.Constantinescu,

Al.Arbore, Gh.Popescu - membri, Dumitru Neagu, Al.Moisă şi Savel
128
Rahtivan, cenzori.
La 1 7 mai 1924, începând acţiunea de colectare a fondurilor
pentru bursele studenţeşti, Secţia locală s-a adresat preşedintelui
Comisiei Interimare a oraşului Focşani, cu rugămintea ca acesta să
dispună acordarea sumei de 1 2.000 lei, bani prevăzuţi în bugetul
129
Aşteptările

oraşului pe anul 1 924 pentru fondul mai sus-menţionat.

s-au dovedit zadarnice, răspunsul primit arăta că " . . . în bugetul comunei

nu există nici un credit pe anul curent ". 130

În luna octombrie, cu multă trudă, s-a reuşit colectarea sumei de
60.000 lei, cu ajutorul căreia au fost acordate cinci burse lunare a câte
800 lei fiecare. I.P.Rădulescu-Râmnic a făcut din nou apel la Primăria
oraşului "căci greutăţile vieţii se accentuează în fiecare zi şi ne vedem

siliţi a apela din nou la concursul Dvs., cu rugămintea de a dispune să
se aloce în bugetul comunei pe anul 1 925 o subvenţie mai apreciabilă
pentru fondul de ajutor a studenţilor noştri, spre a ne pune în măsură de
a răspunde cu succes nevoilor multiple de viaţă ale studenţilor. w La 8
..

ianuarie 1 925 , conformându-se Legii pentru reglementarea apelurilor la
contribuţia benevolă a publicului, Secţia locală înaintează Prefecturii
rezultatul vânzării tichetelor ,,Pâinea studentului putnean " în cursul
132
anului 1 924.
Astfel, aflăm că în cursul anului 1 924 s-au tipărit,
numerotat şi ştampilat 1 00 de carnete cu tichete a câte un leu, 100 de
carnete cu tichete a câte doi lei şi 5 0 de carnete cu tichete a câte cinci
lei, toate având câte 100 de file. Din vânzarea acestora, Secţia locală a
strâns suma de 1 3.066 lei, bani depuşi la Banca "Creditul Putnean" ,

12 8 Ibidem, p. l 3

129 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr.85/l 924, f.43
130 Ibidem, f.44
1 3 1 Ibidem, f. l 04
1 32

A.N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr.85/l 925, f.29
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sporind astfel fondul rezervat burselor. 1 33
Tichetele care nu fuseseră vândute trebuiau retrase şi distruse
însă, la 5 februarie 1 925 , Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale
înştiinţează Prefectura Judeţului Putna că autorizează prelungirea
colectei organizate de Secţia locală. Vechile tichete nevândute, se
puteau

utiliza în

continuare,

aplicându-se

o

nouă

ştampilă

de

autentificare. Termenul limită era fixat la 3 1 decembrie 1925 , când
rezultatele colectării trebuiau trecute într-un Proces-verbal înaintat

Ministerului de mai sus. 1 34

Pe lângă cei cinci studenţi, Secţia locală a mai ajutat, în anul
1 925 , cu câte 1 . 500 lei, doi absolvenţi ai Şcolii Normale pentru a urma

timp de o lună cursurile " Universităţii Populare" de la Vălenii de
Munte. 1 35
La 2 1 martie 1 927, I.P.Rădulescu-Râmnic a înaintat Prefecturii

rezultatul subscripţiei publice organizate în acel an pentru fondul de
burse. Din cele 1 00 de liste de subscripţie lansate în judeţ, 87 au fost
acoperite cu diferite sume de bani, iar 1 3 au fost înapoiate goale. Pe
listele completate s-a strâns suma de 3 5 .992 lei, bani depuşi la banca

" 1 36 La 20 aprilie, preşedintele Secţiei locale
"Creditul Putnean .

înştiinţează Prefectura cu privire la intenţia de a organiza la 1 0 Mai o

chetă publică în folosul construirii Palatului Ligii Culturale din
Bucureşti. Cutiile pentru chetă urmau să fie ridicate de la sediul

Prefecturii în ajunul zilei de 10 Mai. 1 37 La 3 mai, Secţia locală a cerut
permisiunea ca acţiunea de chetare să fie extinsă şi în oraşele Odobeşti
şi Panciu. 1 38 În anul următor a fost organizată încă o chetă în acelaşi
scop. La 1 3 mai 1 928, în urma deschiderii cutiilor de chetă, s-a constatat
1 33 Ibidem, f.28
1 34 Ibidem, f.3 l
m

136

"
"Craiu Nou , Anul V, nr. . . . , anul l 925, p.4
A N.Vn. , fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr.48/ l 927, f.20
.

137 Ibidem, f.50
13 8 Ibidem, f.55
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strângerea sumei de 1 5 .25 7 lei, sumă expediată Comitetului Central
Executiv al Ligii Culturale din Bucureşti. 1 39
La 24 februarie 1 928, I.P.Rădulescu-Râmnic, preşedintele Secţiei
locale şi I.M.Dimitrescu, delegatul Prefecturii, procedează la verificarea
listelor de subscripţie publică care au circulat pe teritoriul judeţului
Putna cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului în anul 1 927, în folosul
studenţilor putneni.
Cu toate că Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale aprobase un
număr de 1 20 de liste, au fost emise numai 99. Dintre acestea, 97 au fost
acoperite cu diverse sume de bani, totalizând 5 1 .934 lei, iar două liste au
fost înapoiate fără nici o contribuţie. 140 Activitatea Secţiei locale este

reliefată şi de presa locală . Astfel, aflăm că în anul 1 929 au fost
acordate şase burse lunare a câte 800 lei studenţilor:

Darnian

Constantinescu, Şerban Stan, Georgeta Constantinescu, Ion Copaciu,
Gheorghe Lungu şi Valeriu Păun. Au beneficiat de zece burse parţiale,
lunare, a câte 400 lei, următorii studenţi: G.Manolescu, N.Manolescu,
I.Dabija, M.Teodorescu, A.Potop, T.Târâlă, A.Popovici, V.Chirulescu,
V.Popescu şi C.Şubă. Bursele nu se acordau în lunile august şi
septembrie, fiind vacanţă. Fondul de burse a fost completat cu suma de
1 8 . 1 87 lei, bani strânşi din listele de subscripţie încredinţate elevelor de
la Liceul de Fete din Focşani. 14 1
Avînd în vedere particularităţile acelor timpuri, când pentru un
elev român accesul la o instituţie superioară de învăţământ era un
deziderat greu, dacă nu chiar imposibil de realizat din cauza condiţiilor
materiale, iniţiativa Secţiei locale a Ligii Culturale de a sprijini financiar
tinerii pe durata studiilor, probează scopul principal al existenţei acestei
instituţii, adică propăşirea culturală a poporului român şi, nu în ultimul
rând, solidaritatea tuturor factorilor care au ajutat la crearea şi lărgirea
1 39 Ibidem, dosar nr.45/ 1 928, f.l 7

1 40 Ibidem, dosar nr.63/ 1 928, f.2 1
14 1

"
" Căminuf', Foaie Culturală a Căminului " Unirea din Focşani, Anul V,

Nr.4, 15 februarie 1 929, p.4
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fondului destinat burselor studenţeşti.
*

*

*

Largul sprijin acordat de către autorităţile locale Secţiei Focşani a
făcut ca şi alte filiale ale Ligii Culturale să apeleze la bunăvoinţa
acestora, însă, din motive obiective, de ordin financiar, nu s-a putut da
curs mereu acestor cereri. Astfel, la 22 februarie 1 909, Liga Culturală
Centrală, preocupată de menţinerea unităţii culturale între românii
regăţeni şi cei din afara graniţelor, a căror existenţă era condiţionată de
păstrarea conştiinţei şi culturii naţionale ,.pe care Statul o prigoneşte
acolo prin toate mijloacele . . " 142, face apel la edilul oraşului Focşani ca
.

acesta, prin alocarea unei sume în folosul Ligii, să sprijine opera de
realizare a solidarităţii între toţi românii. 1 43 Lipsa banilor face ca
Primăria să răspundă, la 25 februarie, că ... . . şi în Focşani există o Secţie

a Ligii Culturale în care figurăm cu toţii ca societari şi unde depunem
obolul nostru pentru acelaşi scop. Astfel, prin cotizaţii lunare,
satisfacem cererea dumneavoastră ". 144
În luna martie a anului 1 923, membrii Secţiei Şaba, din judeţul
Cetatea-Albă, ţinut aflat peste o sută de ani sub stăpânire rusească, trimit
Primăriei oraşului Focşani liste de subscripţie pentru formarea unui fond
bănesc în sprijinul acestei filiale. Cu aceşti bani, Secţia Şaba dorea să
clădească o Casă Naţională a Ligii Culturale, o grădină publică şi o
bibliotecă. Clădită pe acelaşi liman unde a fost zidită cetatea lui Ştefan
cel Mare, Casa Ligii Culturale urma să formeze ,,suflete româneşti, pe

care nici plumbul, nici fierul şi nici ateu[ nu le vor putea strâmba,
purtând cu mândrie stindardul românesc cu faimoasele inscripţii ale
Ligii Culturale ". 145 Răspunsul Primăriei Focşani este din nou
condiţionat de situaţia financiară căci ,,nu s-a putut strânge nici o sumă
1 42 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr.52/l909, f.36
1 43 Ibidem
1 44 Ibidem, f.37
1 45 1bidem, dosar nr.79/ 1923, f. l 5
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deoarece primăria n-are fonduri" 1 46•
În anul 1 927, lucrările de la Casa Ligii Culturale din Bucureşti se
apropiaseră de sfârşit. Pentru această construcţie se cheltuiseră aproape
zece milioane de lei, fiind necesare încă treizeci de milioane pentru
finisare şi terminarea marii săli de teatru. Pentru obţinerea fondurilor
necesare, Liga Culturală, pe lângă contribuţiile benevole, a organizat şi
o loterie al cărei profit urma să fie întrebuinţat la terminarea lucrărilor.
Marele câştig era un premiu de şapte milioane de lei, iar extragerea loto
era programată să aibă loc la 1 ianuarie 1 928. Preţul unui bilet era de 40
lei, câştigurile nefiind impozitate. În sprijinul Ligii Culturale vine şi
Primăria Oraşului Focşani , cu suma de 1 0.000 lei, "ca ajutor pentru
construirea palatului Ligii Culturale din Bucureşti " 147•
În anul 1 934, I.M.Dimitrescu a terminat redactarea celui de-al
treilea volum de schiţe şi amintiri în legătură cu viaţa oraşului Focşani,
intitulat ,.În

faţa Măgurii . Lucrarea era prefaţată de o scrisoare a lui
"

I.A.Bassarabescu, literat şi membru al Academiei Române. Neavând
bani suficienţi pentru tipărirea volumului, I.M.Dimitrescu a cerut
sprijinul Secţiei locale căci ajutându-mă să dau la iveală aceste noi
"
schiţe, vom contribui la îmbogăţirea tezaurului sufletesc al locurilor
noastre, vom face să trăiască în mintea generaţiilor de astăzi şi de
mâine amintiri despre unele personalităţi focşănene care au sfârşit
demult cu viaţa pământească, dar cari trebuie pomenite pentru sufletele
lor mari şi alese " 148• Cu sprijinul financiar oferit de Secţia locală,
volumul a văzut lumina tiparului.

*

*

*

Pe lângă activităţile proprii, Secţia locală a fost implicată şi în
sprijinirea altor instituţii de cultură, o relaţie specială" având cu
Biblioteca Publică a oraşului Focşani.
1 46 Ibidem, f. l 7
1 47 Ibidem, dosar nr.90/ 1927, f. I 64
148

A.M.Vn., inv.nr. l 8373/a, f.5
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În anul 1 908, călăuziţi de idealul cultural al profesorului Nicolae
Iorga, mai mulţi tineri studenţi, unii dintre ei viitori membri ai Secţiei
Focşani a Ligii Culturale, au pus bazele Cercului Studenţesc Putnean şi
au întemeiat o Bibliotecă care se transformă în anul 1 9 1 2 în Biblioteca
Publică, sub preşedinţia lui Al.Moisă. Dintre cei care au participat la
înfiinţarea Cercului Studenţesc Putnean, amintim: P.B. Chiriţă, Virgil
Gavrilescu, Dan Gheorghiu, D.S. Neagu, fraţii Barbescu, Spiridon
Lăduncă, Mihail Tigoianu, Gh. Călcâi, I.M. Costescu, N. Renea,
C.Ciurea, I.M.Dimitrescu, D.Constantinescu. Alături de Secţia locală a
Ligii Culturale conduse de Irimia Pană şi, mai târziu, de I.P.Rădulescu
Rârnnic, această asociaţie culturală a desî'aşurat o intensă propagandă,
formând spiritul necesar pentru jertfa cea mare, care a dus la întregirea
neamului românesc. Printre conferenţiarii care au vorbit în numele
Bibliotecii Publice, amintim: A.D. Xenopol, N. Iorga, S. Mehedinţi,
N.N. Săveanu, N.D. Chirculescu, N. Rainu, Şt. Graur, V. Bacaloglu,
Th.lordănescu,

I.P.

Rădulescu-Rârnnic,

Al.

Moisă,

P.B.

Chiriţă,

N.Răileanu, 1. Ciocârlan, I.M. Dimitrescu, V. Bălan, M. Chiriţă,
V.Huzum. 1 49
De câte ori a fost posibil, Secţia locală a ajutat, cu bani sau cărţi,
Biblioteca Publică. La 1 6 octombrie 1 927 a avut loc şedinţa Adunării
Generale Extraordinare a Secţiei Focşani a Ligii Culturale, scopul fiind
acceptarea donaţiei preotului Stavrofor Constantin Busuioc. Donaţia
consta în 620 de volume de literatură şi ştiinţă şi era evaluată la suma de
6.429 lei. Comitetul Secţiei locale a fost împuternicit să primească
donaţia, asigurân�u-1 pe donator că volumele vor fi bine îngrijite, mica
bibliotecă urmând să poarte numele donatorului şi al soţiei acestuia.
Cărţile au fost puse la dispoziţia cititorilor în localul Bibliotecii Publice,
unde îşi avea sediul şi Secţia locală. În ceea ce priveşte sediul Secţiei

locale, atunci când Ateneul Popular ,,Maior Gheorghe Pastia " urma să

fie terminat, conform dorinţei maiorului, câteva camere erau rezervate

149 A.N. V n., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr.38/1 923, f.6 verso
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pentru Liga Culturală, care urma să-şi mute sediul aici. 1 50 Din păcate,
acest lucru nu s-a putut realiza. Mai târziu, preotul avea să mai doneze
cărţi Secţiei locale, numărul acestora ajungând de 1 .826 de volume. La
rândul ei, Secţia locală a dat aceste cărţi Bibliotecii Publice, considerând
că astfel vor fi fructificate mai bine. În anul 1 935, Biblioteca Publică
deţinea un fond de 7.680 de volume, cumpărate sau primite ca donaţie.
De la începutnl anului 1 934 şi până în luna aprilie a anului 1 935, 1 .8 1 0
de cititori au trecut pragul Bibliotecii Publice a oraşului Focşani. Dintre
aceştia, l . l 52 au studiat în localul Bibliotecii, iar 258 au împrumutat
cărţi pentru acasă. Pentru a putea împrumuta o carte acasă, solicitantul
trebuia să plătească o taxă de doi lei, depunând, în schimbul unei
chitanţe, valoarea dublă a cărţii împrumutate. Pentru achiziţii, Biblioteca
Publică avea prevăzută în bugetul anului pe anul 1 935, suma de 1 20.000
lei.l51
Pe lângă cărţile donate, Secţia locală a ajutat şi financiar
Biblioteca Publică. La 1 mai 1 934, trebuind să efectueze mai multe plăţi
şi neavând fonduri, Biblioteca Publică cere Secţiei locale achitarea
subvenţiei de 2.000 lei, pe anul 1 933. Răspunsul Secţiei nu întârzie şi, la
7 mai, I.P.Rădulescu-Râmnic îl anunţă pe Savel Rahtivan, directorul

Bibliotecii că ,,în şedinţa de 7 mai s-a hotărât să se dea Bibliotecii suma
de 1.000 lei, nedispunând de fonduri, şi ne vom osteni să vă dăm şi cărţi
în valoare de 1.000 lei " 152• În fiecare an, Secţia locală, prin cărţi şi bani,
a contribuit la sporirea fondului de carte al Bibliotecii Publice.
*

*

*

Meritele Secţiei focşănene, unanim recunoscute şi apreciate, sunt
confirmate şi de participarea la Congresul General anual de la Brăila din
2 1 , 22 şi 23 mai 1 930. În invitaţia de participare la Congres, Secţia din
Brăila precizează scopul acţiunii: ,,Să întreţină continuu vie, pe baza

1 50 Idem, fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr.94/ 1 927, f. l 7
1 5 1 ,,Atacuf', Anul Il, Nr.20, Focşani, luni, 15 aprilie 1935, p.4
152 A.M.Vn., inv.nr. l 8373/a, f. l 3
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culturii naţionale, conştiinţa de solidaritate a neamului Românesc " 153
şi arată că " nu va ajunge la capătul sforţărilor decât atunci când cel din
urmă sătean al nostru va fi la nivelul oricărui sătean din lume, când
orice cetăţean va fi părtaş la solidaritatea neamului nostru în lupta
pentru drepturile lui. Şi nici atunci odihnă nu va fi, căci problemele de
educaţie ale unui popor se pun din nou cu fiecare generaţie, care
trebuie educată pentru ca neamul să facă mai departe pasul pe care-I
cere vremea ". 154 La Brăila, Secţia locală a fost remarcată pentru
contribuţiile financiare la bugetul general al Ligii Culturale. În ceea ce
priveşte activitatea educativ-culturală, prin organizarea de conferinţe,
serbări, şezători culturale şi ajutorarea studenţilor, Secţiile din Focşani şi

Cluj se găseau la mare cinste. 1 55 Unanimitatea membrilor participanţi la
Congres a fost de părere ca următorul Congres General să aibă loc la
Focşani, eveniment cu totul deosebit, mai ales că desfăşurarea lucrărilor
avea să coincidă cu împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Ligii
Culturale. ,}mpreună cu toţi membrii din Comitet "156
amintească peste ani I . P.Rădulescu-Râmnic

-

avea să-şi

am hotărât să organizăm
consfătuiri cu şefii tuturor autorităţilor: Prefectul, Primarul, Primul
Preşedinte al Tribunalului, Directorul Liceului, Directorii tuturor
şcolilor secundare şi primare etc., precum şi toate personalităţile
marcante din oraş şi judeţ. . . am rămas la ideea de a da acestui congres
o cât mai mare amploare, având în vedere că Focşanii îşi avusese
trecutul lui de glorie, ca oraş care la graniţa dintre cele două
Principate fusese desemnat a le deveni chiar capitală, după Unire "157•
-

Tot atunci, s-a hotărât organizarea unor expoziţii care să cuprindă
agricultura, viticultura, cusăturile şi costumele populare vrâncene şi

153 Ibidem, f.62
154 Ibidem
1 55 Congresul "Ligii Culturale" ţinut la BrAila în zilele de miercuri 21, joi

22 şi vineri 23 maiu 1930. DAri de SeamA şi Rapoarte, Bucureşti, 1930, p. l l
156 " Sentinela ", Anul 45, Nr. l -2, duminică, 2 ianuarie 1 944, p.2
1 57 Ibidem
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organizarea unui muzeu regional.
Cu ocazia Congresului de la Focşani, urma să se inaugureze un
monument-bomă şi să se toarne în bronz câteva plăci comemorative
care să fie amplasate în punctele cele mai importante de pe vechiul
hotar, ca semne dojenitoare pentru ce a fost şi prevenitoare ca
dezbinarea să nu se mai repete şi în viitor. Planul odată schiţat, relatează
I.P.Rădulescu-Râmnic, a fost prezentat la Bucureşti preşedintelui Ligii
Culturale, Nicolae Iorga

într-o zi de toamnă, l-am găsit singur în
camera de lucru. A rămas încântat de cele plănuite, punându-mă să
notez şi inscripţia ce profesorul a înţeles să gravăm pe Monumentul
158
destinat a fi aşezat pe vechiul hotar. "
..

A vând sprijinul deplin al autorităţilor locale, Secţia din Focşani a
trecut la pregătirea minuţioasă a Congresului care, iniţial, trebuia să
înceapă la 1 O mai 1 93 1 , însă a fost amânat până la 1 3 septembrie.
La 26 ianuarie 1 93 1 , primarul oraşului, N.Al.Constantinescu a
avut o convorbire cu

sculptorul Ion Jalea în

privinţa ridicării

monumentului ce urma să fie amplasat în faţa Primăriei, unde a fost
pichetul de graniţă nr.47. La 3 februarie, delegaţia Consiliului Comunal
a aprobat anteproiectele întocmite de către Ion Jalea şi arhitectul
Berindei, lăsând libertate acestora să introducă modificările pe care le
vor crede de cuviinţă pentru realizarea unui aspect cât mai estetic.
În aceeaşi zi, Consiliul Comunal a comandat şi două plăci

comemorative, una urmând să fie amplasată la Banca ,,Economia", unde
a fost Vama dintre cele două Principate, iar cealaltă la Oficiul Poştal,
unde existase un alt pichet de graniţă. Pentru ridicarea monumentului şi
turnarea celor două plăci comemorative urma să se achite de către
Primărie şi Sec.ţia locală suma de 80.000 lei. În acest preţ nu erau
cuprinse fundaţia şi grilajul monumentului, care urmau să fie făcute de
către Primărie. Monumentul trebuia lucrat cu marmură de Vraţa,
detaliile şi inscripţiile fiind prezentate sculptorului de către Ion
Romanoai, secretarul Primăriei.
158 /bidem
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Termenul de predare şi montare a lucrării a fost fixat la 10 mai.

159

La 28 februarie 1 93 1 , într-o nouă şedinţă a Consiliului Comunal,
au fost aprobate proiectele şi condiţiile de execuţie. Monumentul trebuia
să aibă înălţimea de 2,05 m şi să fie executat din piatră de Vraţa sau o
piatră similară cu bob!Jl des. Transportul pietrei pe calea ferată, inclusiv
a celor două plăci comemorative, era suportat de Primăria oraşului
Focşani. Din costul total al lucrărilor, 50.000 lei erau achitaţi de către
Primărie, iar 30.000 lei de către Secţia locală, trimiţându-se şi un acont
de 20.000 lei, restul urmând să fie achitat pe măsură ce lucrările
avansează.

160

La 5 martie, primarul a comunicat lui Ion Jalea textul inscripţiilor

care trebuiau turnate în bronz. La monumentul-bornă s-a hotărât să fie

scris: "Cetăţenii oraşului Unirii Principatelor au ridicat acest semn de
amintire a unui trecut de credinţă biruitoare în al patruzecilea an de
viaţă al Ligii Culturale care şi-a ţinut Congresul aici. In acest loc era
odinioară pichetul de graniţă nr.47, la hotarul Milcovului care
despărţea cele două ţări surori. Moldova şi Ţara Românească. 1931,
Mai. " 161• Pentru placa comemorativă de la Banca .Economia" : .Pe aici
era odinioară hotarul dintre Moldova şi Ţara Românească. S-a aşezat
această placă pe locul unde a fost vama şi a slujit şi poetul
"162
Gr.Alexandrescu, ca ofiţer de graniţă. 1 931, Mai.
La Oficiul Poştal, textul stabilit era: ,,Aici a fost cel dintâiu hotar
" 163
distrus pentru Unitatea Naţională. 1 931, Mai.
•

•

La 25 martie, Ion Jalea îl anunţă pe primar că stemele şi
inscripţiile pentru monumentul-bornă şi plăcile comemorative sunt
executate în gips şi gata să intre la turnătorie. Ele puteau fi văzute de un
reprezentant al Primăriei până la 2 aprilie, când urmau să fie turnate în
159 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. l 20/ 1 93 1 , f. l
1 60 Ibidem, f.3
1 61 Ibidem, f.3 verso
1 62 1bidem
163 Ibidem
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bronz. Pentru acoperirea cheltuielilor de execuţie, care trebuiau achitate
integral la atelierul de tumătorie, era necesară suma de 40.000 lei,

urmând ca restul, 20.000 lei, să fie achitat la instalarea monumentului. 1 64

La 3 1 martie, N .Al.Constantinescu, primarul oraşului, a trimis
prin Banca Naţională suma de 40.000 lei sculptorului Ion Jalea,
rugându-1 ca de pe placa comemorativă destinată să fie instalată la fosta

"
Vamă să fie sllprimate cuvintele "ca ofiţer de graniţă . 165 A doua zi,
printr-o telegramă, Ion Jalea răspunde: "Facem modificarea. Se poate

vedea la atelier până joi, 9 aprilie, când toarnă bronz. " 166 La 1 5 aprilie,

Consiliul Comunal este de acord cu oferta lui Gyula Schafran care, în
schimbul sumei de 8000 lei, se angajase să facă grilajul monumentului

bomă, conform planului întocmit de arhitectul Berindei. 167 La 1 6 mai,

prefectul a cerut directorului Chesturii să ia măsuri ca toţi comercianţii
din oraş să-şi facă steaguri curate care să fie arborate la Serbările
naţionale " . . . sfătuind pe fiecare comerciant să aducă la îndeplinire

această îndatorire cetăţenească. Veţi proceda cu tact şi bună înţelegere
cu fiecare şi numai în caz de refuz să faceţi uz de rigoarea ordinelor
noastre. Doresc ca la serbarea Eroilor (21 mai) toate steagurile
deteriorate şi murdare să fie înlocuite, mai ales în vederea marilor
serbări ale Ligii Culturale, cînd vom avea la Focşani oaspeţi iluştri ". 168
La 30 mai, preşedintele Comisiei Interimare, Ştefan P.Dimitriu achită
lui Osvaldo Zuliani şi Nicu Cioară, furnizori din acest oraş, suma de
2.830 lei, reprezentînd plata manoperei şi a materialelor necesare la
1
fundaţia monumentului-bomă. 69
La 1 3 iulie, monumentul fiind gata, sunt achiziţionaţi opt metri de

1 64 Ibidem, f. 7
165 Ibidem, f.8
1 66 Ibidem, f.9

167 Ibidem, f.l 6
168 A.N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr.39/l93 l , f.30
169 Idem, fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. l 20/ l 93 l , f.50
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pânză pentru învelirea acestuia până la inaugurare. 1 70
O zi mai târziu, constatându-se furtul pânzei, arhitectul oraşului a
cerut primarului încă 1 68 lei pentru achiziţionarea unei noi pânze şi să
fie luate măsuri de pază, ca astfel de incidente să nu se mai repete. 1 7 1
Tot

în

vederea

pregătirii

Congresului,

la

23

februarie,

N.Al.Rădulescu îl înştiinţează pe primarul oraşului că sub tipar se afla
revista ,,Milcovia , numărul acesteia fiind închinat Congresului Ligii
"

Culturale. Materialul ştiinţific prezentat era semnat de 14 intelectuali, în
frunte cu Simion Mehedinţi. Revista urma să apară în condiţii grafice
deosebite, cu fotografii din judeţ şi stampe istorice puse la dispoziţie de
Biblioteca

Academiei

Române.

Neavând

fonduri

suficiente,

N.Al.Rădulescu apelează la bunăvoiţa primarului, solicitând

. . .o
subvenţie bănească cu care să acoperim o parte din cheltuielile
tiparului. Ţinem să vă atragem atenţia asupra faptului că fără această
subvenţie, revista nu va putea apărea, deoarece publicul nu înţelege
însemnătatea unui asemenea. număr festiv care ar face cinste oraşului
cu prilejul Congresului şi ar rămâne singura amintire a acestui frumos
eveniment. "172 Ca urmare a acestui demers, primarul acordă suma de
"

1 0.000 lei. 1 73

Într-o atmosferă de caldă sărbătoare, la 1 3 septembrie 193 1 au
început lucrările Congresului Ligii Culturale, care s-a bucurat de o largă
participare. Cu o zi înainte au sosit în localitate delegaţi ai altor societăţi
culturale, membri ai altor Secţii şi alţi invitaţi. La ora 7 dimineaţa,
Nicolae Iorga a · fost întâmpinat în Gara Focşani cu un entuziasm de
nedescris de către personalităţile culturale şi politice locale. Cuvântările
de întâmpinare au fost rostite de către Ionescu Dobruneanu şi A.Mihail
- preşedintele Cercului Studenţesc Putnean. De la Gară, congresiştii
formează un impresionant cortegiu şi străbat oraşul. La ora 9 are loc
170 Ibidem, f.57

17 1 Ibidem, f.60

1 72 1bidem, dosar nr.93/ 1 93 1 , f. l 4
1 7 3 Ibidem, f. 1 5
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dezvelirea

monumentului-bomă

Moldova şi Muntenia. 1 74

care

marca

vechiul

hotar dintre

Ştefan Dimitriu, primarul oraşului, în discursul ţinut la dezvelirea
monumentului-bomă mulţumeşte pentru iniţiativa Secţiei locale, arătând
că:

. . . voiu păstra şi îngriji cu toată sfinţenia acest monument care
arată locul hotarului ce nu mai este, hotar care a stat ca o mustrare
între fiii aceluiaş neam "175• Oraşul Focşani, ca leagăn al Unirii
"

Principatelor, avea acum un semn care să aducă aminte munca şi
aspiraţiile generaţiilor precedente, piatra care marca vechiul hotar
simbolizând nu numai linia despărţitoare dintre Moldova şi Muntenia, ci
şi toate ,,suferinţele şi nădejdile părinţilor spre a-şi contopi sufletele,
.
.,/76
rr
pregatmd umrea
cea Mare.
�

·

În Piaţa Munteni, într-o atmosferă sărbătorească, prefectul Jean
Soenescu-Dunăre a deschis seria cuvântărilor omagiale în vederea
sărbătoririi împlinirii a 60 de ani de viaţă ai savantului Nicolae Iorga,
aducându-i, ,;n numele pământenilor Putneni, dela plaiul Siretului până
în Codrii Vrancei, omagiul lor de admiraţiune şi profundul lor
devotament, rugându-vă să le primiţi în dar de recunoştinţă " 177•
Prefectul arată că prestigiul Ligii Culturale se datorează în mare măsură
lui Nicolae Iorga care

. . . aţi cucerit-o dela primul pas, . . . i-aţi adus
comori din comoara geniului creator pe care-I deţineţi cu seninătate şi,
prin sforţări ce au uimit o lume, aţi aşezat-o pe aripi strălucitoare la
"

174 Venera Cabalortă, Contribuţii la cunoaşterea activităţii Ligii Culturale,
Secţia Focşani: Congresul General al Ligii Culturale, Focşani
1931, în
-

Studii şi comunicAri, vol.IV, Focşani, 1 98 1 , p.246
1 7s Focşanii de eri şi de azi, Cuvântiri rostite la Congresul Ligii Culturale
ţinut la Focşani la 13 şi 14 septembrie 1931, cu o prefaţă de
G.G.Longinescu, Extras din revista ,,Natura" care apare sub îngrijirea
domnului G.Ţiţeica, G.G.Longinescu şi Octav Onicescu, Institutul de Arte
Grafice "Bucovina", I.E.Torouţiu, Bucureşti, 1 93 1 , p.7

1 76 Ibidem, p 8
1 77 Ibidem, p.5
.
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asemenea înălţimi, că ele depăşesc orgolioasele piscuri ale multor
visători " . 1 78
Cu modestie, Nicolae Iorga răspunde: Aţi reuşit în cuvântările
dv.trei lucruri deosebite, dar care în realitate se îmbină. Aţi amintit
munca mea modestă de 40 de ani. Nu pot însă să primesc mulţumirile
dv. Pentru că nimeni nu e vrednic să primească mulţumiri atunci când
îşi face datoria. . . " 1 79• Cât despre activitatea Ligii Culturale, Nicolae
Iorga subliniază că ". . . n-a fost nicicând o societate parazitară pentru
stat şi nici unealta partidelor. " 180
..

Gazda lucrărilor Congresului jubiliar al Ligii Culturale a fost

Teatrul Comunal ,,Maior Gheorghe Pastia", sala unde s-au desfăşurat
activităţile fiind decorată cu cetină de brad adusă de la Soveja. 1 8 1 În
seara zilei de 12 septembrie, profesorul universitar Gh.Gh.Longinescu,

originar din Focşani, a conferenţiat în memoria fratelui său, Ştefan
Longinescu, fost profesor la Universitatea din Bucureşti, subiectul fiind

,,Aerul lichid ". 182

Timp de două zile, cât au durat dezbaterile Congresului, publicul
focşănean

a

numerosului

manifestat
auditoriu:

un deosebit interes.
I.P.Rădulescu

Rârnnic;

Au reţinut atenţia
episcopul

Lucian;

Gh.Moroianu (rectorul Academiei Comerciale din Cluj); protopopul
judeţului Putna, Gheorghe Pascu; profesorul Al. Arbore, în numele
Asociaţiei Corpului Didactic; profesorul Şt.Pop, în numele Societăţii

,,Astra", doctorul Petru Topa, în numele Societăţii Macedo-Române;

Gh.Longinescu, în numele Ateneelor Populare din Capitală; Şt.lonescu

Dobruneanu, reprezentantul Fundaţiei Culturale " Vasile Bolnavu" ;
Gh.Mil.Demetrescu, din partea Secţiei craiovene a Ligii Culturale;
Traian Cotigă, preşedintele Asociaţiei Culturale Studenţeşti; Zaharia
1 78 /bidem
179 Venera Cabalortă, op.cit. , p.247
1 80 Ibidem
18 1 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. l 20/l 93 l , f. l 02
182 Ionuţ lliescu, Horia Dumitrescu, op.cit. , p. l 9 l
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Traian, din partea Comitetului Central al Ligii Culturale; Toader Creţu,
reprezentantul Secţiei Baia; preotul Al.Cosma, din partea Secţiei Bâlca
Coţofeneşti;

Olimpia Teodoru,

din partea Secţiei Lugoj ; Traian

G.Stoenescu, reprezentantul bibliotecilor publice din ţară; Zaharia
Traian,

din partea Secţiei

Sf.Gheorghe;

N.Sotirescu,

din

partea

învăţătorilor din Basarabia; V.Răileanu, din partea Secţiei din Năruja;
Ştefan Popescu, din partea Secţiei din Găeşti; şi cel mai important,
Nicolae Iorga.
În seara zilei de 1 3 septembrie, în onoarea congresiştilor, au urcat
pe scena Teatrului focşănean Corul din Sălişte şi Societatea "Cântarea

Putnei''. 1 83

Pe lângă lucrările propriu-zise ale Congresului şi sărbătorirea lui
Nicolae Iorga, au mai fost prezentate şi alte acţiuni: vizitarea a două
expoziţii, una cu caracter etnografic şi de artă plastică, organizată în
localul Prefecturii şi una agricolă, din iniţiativa Camerei Judeţene de
Agricultură, care alocase 50.000 lei în acest scop. Cu acest prilej au fost
inaugurate şi cele două plăci comemorative fixate pe hotarul ce
despărţea

altădată

Moldova

şi

Muntenia.

Are

loc

sărbătorirea

centenarului Şcolii Nr.2 şi inaugurarea noului local al Liceului de Fete şi
al Leagănului de copii

"

Dr.M. Câmpeanu" . Grupul de congresişti a

vizitat oraşul Odobeşti şi localităţile cu renume istoric: Mărăşeşti,
184
Mărăşti, Soveja.
Masa festivă pentru congresişti a fost organizată la Palatul de
Justiţie. Meniul a fost stabilit încă din ziua de 2 septembrie, când
primarul a invitat pe toţi patronii de restaurante din oraş pentru a alege
cea mai bună ofertă. Câştigător a fost patronul restaurantului ,,La Melul

Blând", D.G.Constantinescu, care a prezentat cea mai avantajoasă ofertă

pentru Primărie.
Meniul era compus din: tămâios, salam de Sinaia cu pateuri, şalău
cu maioneză, raţă pe varză călită, brânză de Focşani, fructe, tort de
1 83 Ibidem, f. l 92

1 84 Venera Cabalortă, op. cit. , p.248
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Moca, cafea. 1 85 Vinul, în cantitate de 270 de litri, a fost achiziţionat de

6

la C. Vlădescu, comerciant local, cu suma de 1 2 lei litrul. 1 8 Pentru cele

380 de tacâmuri, 200 de sifoane şi 20 de sticle cu Borviz, Primăria a
plătit suma de 59.700 lei.1 87 În total, pentru decorarea oraşului, masa
dată la Palatul de Justiţie şi transportul congresiştilor la Mărăşeşti,
Primăria oraşului Focşani a cheltuit suma de 80.000 lei, la care se
adaugă şi 8.000 lei din fondurile Prefecturii. 188
Ca urmare a modului de organizare a Congresului, atât Primăria
cât şi Secţia locală au primit mulţumiri din partea tuturor participanţilor.
La 1 7 septembrie, Gh.Gh.Longinescu a trimis următoarea telegramă
primarului oraşului Focşani: ,Jmpreună cu asistenţii din Laboratorul de

Chimie Anorganică, vă aducem mulţumirile noastre pentru primirea
călduroasă care ne-aţi făcut-o. Vom păstra neştearsă amintirea zilelor
de sărbătoare închinate Ligii Culturale. Vă urăm să conduceţi cât mai
mult, împreună cu ceilalţi demnitari oraşul Focşani, aşa încât să fie,
prin cultură şi bogăţie, o podoabă a oraşelor din România-Mare." 1 89
Faptul că lucrările Congresului General al Ligii Culturale au avut loc la
Focşani probează locul şi importanţa Secţiei locale şi lupta ei pentru
propăşirea culturală şi morală a neamului românesc, rămânând un
moment unic în istoria locală.

*
*

*

Cu ocazia organizării Congresului Ligii Culturale, intelectualii
putneni au încercat să materializeze o mai veche iniţiativă care, din
diferite motive, a rămas la stadiul de intenţie, şi anume organi:arrea unui
muzeu. Încă din anul 1 928, un grup de profesori, îndrumaţi de Nicolae
Iorga şi Simion Mehedinţi, a început să pună bazele unui muzeu
1 85 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. l 20/ l 93 l , f.97
1 86 Ibidem, f.99
187 Ibidem, f.93

1 88 Ibidem, f.52
1 89 Ibidem, f.80 - 8 1
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etnografic la Liceul "Unirea". Prin munca acestor profesori au fost
colecţionate exponate valoroase, dar puţine. Au fost făcute nenumărate
apeluri în judeţ către învăţători şi preoţi, dar rezultatele n-au fost
încurajatoare. Profesorul N.Al.Rădulescu, unul dintre susţinătorii acestei
iniţiative, se adresează, prin intermediul presei locale, tuturor celor care
pot sprijini înfiinţarea unui muzeu, mai ales că, în mersul rapid către
civilizaţie, românii părăsiseră o parte din obiceiuri şi, mai ales, chiar
uneltele vechi şi împrumutaseră de pretutindeni obiceiuri şi obiecte,
neglijând tradiţia. N.Al.Rădulescu arată că, fără îndoială, pătrund în
inima satelor şi lucruri bune, însă şi multe lucruri rele îşi fac loc şi prind
rădăcini: "Ce vreţi mai mare nenorocire decât aceea să auzi la stână,

noaptea, în loc de cântece bă�râneşti de haiducie, fel de fel de melodii
care se cântă prin mahala/ele marilor oraşe apusene, cântece pe care
le-am împrumutat de la triburile barbare care locuiesc în inima Africii?
Se cunoştea, mai înainte vreme, multe meşteşuguri, dintre care unele
născocite pentru întâia oară de români. Se cunoştea vaccinarea oilor de
vărsat de câteva veacuri, astăzi, ciobănimea a pierdut acest dar. Dar
.
câte 1ucrurz n-am pret"<
. dut nor" " .?1 90
Profesorul evocă trecutul Ţinutului Putnei, încărcat de istorie, cu

Vrancea păstrătoare de tradiţii, însă nu suficient cunoscute şi încurajate.
El arată că în alte judeţe s-a procedat cu chibzuinţă şi intelectualii,
sprijiniţi de autorităţi locale, au adunat obiecte care oglindesc trecutul
local, înfiinţând muzee regionale, puse la dispoziţia publicului. Astfel,
nu numai în Transilvania, ci şi în Vechiul Regat, la Craiova, Constanta
şi Fălticeni au fost create muzee, unde călătorul român sau străin vedea
sufletul regiunii respective. 191 Pentru ca judeţul nostru să nu rămână în
urmă faţă de restul ţării, profesorul cere înfiinţarea Muzeului Regional
al Putnei, pentru aceasta fiind necesară adunarea de monede, oale,
mărgele găsite în pământ, săbii şi arme vechi, pluguri de lemn, râşniţe,
furci, tipare de caş, măşti de priveghi, documente vechi, zăvoare din
190 "Căminuf', Anul VII, Nr.4, 1 aprilie 1 93 1 , p.2

19 1 Ibidem, p. l
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lemn, buciume, fluiere, pe scurt, tot ce arată munca, sufletul şi arta
ţăranului putnean. Colectarea acestor obiecte a fost încredinţată
învăţătorilor de la sate, căci . . . ei numai, pot să scotocească prin toate
..

părţile şi să afle lucruri . . . în vacanţa Paşte lui, vom umbla din sat în
sat, ne vom adresa învăţătorilor şi preoţilor să ne îndrume către cei
care au asemenea obiecte. Pe cei care nu îi vom găsi, sau la cei care nu
vom ajunge noi, îi rugăm să nu se dea în lături de la datorie şi să ne
192
anunţe în scris ce rezultat au dat cercetările lor. "
Profesorul îşi exprima speranţa ca glasul său să nu răsune în
pustiu, arătînd că ,.Pătura cărturărească e datoare să se afirme acuma,

şi să ne arate că e singura în care se poate pune nădejde. Şi tuturora
trebuie să ne fie mare mândria, dacă de anul acesta începând, vom avea
193
la Focşani un Muzeu etnografic al judeţului Putna ".
Iniţiativa organizării unui muzeu a fost sprijinită şi de autorităţile
locale. La 9 aprilie 193 1 , Consiliul Comunal al oraşului aprobă să se
comande pictorului G:Talaz, membru al Sindicatului Artelor Plastice din
Bucureşti, portretul lui Ion Roată, fost deputat în Divanul Ad-Hoc al
Moldovei între anii 1 857 - 1 859. Preţul oferit pentru realizarea picturii

este de 8.000 lei. 1 94 La 29 aprilie, primarul oraşului se adresează
doamnei Buzdugan cu rugămintea de a trimite o fotografie a regretatului
ei soţ, spre a servi ca model pentru un tablou care nu trebuie să lipsească
din muzeul ce se doreşte a se înfiinţa. Născut la 1 2 februarie 1 867 la
Focşani; Gheorghe Buzdugan a fost Prim-Procuror al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi Înalt Regent, fiind unul dintre fiii de seamă ai
oraşului. Primarul o asigura pe soţia defunctului că dacă va putea trimite
şi lucrări sau scrisori ale soţului, acestea îşi vor găsi locul meritat în

muzeu, păstrând eternă memoria lui Gheorghe Buzdugan. 195 La puţin

timp după acest demers, Primăria confirmă primirea din partea doamnei
1 92 Ibidem, p.2
1 93 Ibidem
194 A.N.Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. l l 5/ 1 93 1 , f.4
195 Ibidem, f.6
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Buzdugan a unei fotografii a soţului acesteia. 196
La 2 mai, Delegaţia Consiliului Comunal a hotărât aprobarea
sumei de 1 8.000 lei pentru plata portretului Mitropolitului V arlaam, "cel

mai de seamă fiu al Ţinutului Putnei " 197• În acest scop, l.Romanoai,
secretarul

general

al

Primăriei,

a

obţinut

aprobarea

l.P.S.S.Mitropolitului Moldovei, ca domnul G.Talaz să lucreze în

Biserica "Trti Ierarhi" din Iaşi portretul Mitropolitului Varlaam,
folosind ca model pictura aflată la intrarea în biserică. Lucrarea urma să
fie realizată în mărime naturală, de 2x1 m, Iară ramă. 198
În luna august, Primăria oraşului recepţionează un tablou,
reprezentînd

portretul

savantului

Nicolae

Iorga.

Pictura

avea

dimensiunile de 1 x0,65 m şi a fost achiziţionată cu suma de 5.000 lei,
fiind executată tot de pictorul Talaz. 1 99
Cu toate bunele intenţii, un muzeu adevărat nu s-a putut realiza.
Cu prilejul Congresului Ligii Culturale s-a organizat o expoziţie
etnografică care nu putea avea pretenţia unui muzeu.
În anul 1933, cu toate eforturile depuse de Secţia locală a Ligii

Culturale şi de câţiva profesori de la Liceul " Unirea", un muzeu nu se
realizase. Toate obiectele adunate prin donaţii făcute de către Primărie şi

Liga Culturală, se aflau expuse în casa directorului Liceului " Unirea" . O
sală cuprindea, după cum arăta N.Al.Rădulescu, " . . . buciume, crestături

în lemn (furci de tors, tipare de caş, stâlpi de casă), un plug de lemn,
măşti de priveghi, minunate vederi din Vrancea, care evidenţiază
vechea cultură vrâncenească "200• Cea de a doua sală găzduia o
expoziţie de cusături româneşti, ouă încondeiate, documente vechi şi
câteva fotografii care aminteau de evenimente istorice locale. Se mai
găseau icoane vechi şi diferite vase şi obiecte preistorice de o mare
196 Ibidem, f.33
197 Ibidem, f. IO
198 Ibidem
199

200

Ibidem, f.28
"
" Căminul , Anul IX, numerele 6

258

-

7

-

8, iun. - iul. - aug. 1 933, p. l

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Aspecte privind activitatea Secţiei Focşani a Ligii Culturale
valoare. Toate acestea însă, aveau nevoie de o susţinere financiară care,
cu câteva excepţii notabile, nu a venit, apelul către oamenii de cultură

rămânând ,,glas în pustie". Cel mai mare sprijin a venit din partea lui
Simion Mehedinti care a dăruit 1 00.000 de lei, dobânda acestor bani

fiind folosită pentru îmbogăţirea colecţiei pentru muzeu. 20 1

Muzeul n-a putut fi realizat nici în anii următori. La 1 8 martie
1938, Secţia locală se adresează prefectului arătând că ,,are în

programul activităţii sale şi alcătuirea unui muzeu regional, care să
cuprindă, cât se va putea mai mult, mărturiile cele mai bune ale
trecutului acestui judeţ şi care să înfăţişeze arta sub toate formele ei de
exprimare, felul ocupaţiunilor locuitorilor şi, mai ales, tot ce se poate
găsi să se arate generaţiilor viitoare că aici s-a desfăşurat cea mai
tragică parte a marelui război care a dus la intregirea Neamului
nostru"202 • Mai departe, preşedintele Secţiei locale arată că alte judeţe,
cu posibilităţi mai mici, au reuşit să aibă muzee proprii. Un factor
negativ care a dus la neîmplinirea acestui deziderat în judeţul nostru,
potrivit Secţiei locale, a fost şi lipsa de înţelegere a autorităţilor locale,
care n-au finanţat suficient acest program. La cererea Secţiei locale ca
Prefectura să aloce din buget o sumă pentru crearea muzeului, prefectul

răspunde: ,,Nu pot înscrie fiind oprit de Instrucţiunile bugetare. "203 La
3 1 martie 1 938, Comitetul de iniţiativă al înfiinţării Muzeului Regional
se adresează prefectului cu aceeaşi rugăminte, însă răspunsul a fost
identic cu cel primit de Secţia locală.204
De-a lungul anilor, prin strădania Secţiei locale şi a intelectualilor
putneni s-a reuşit colecţionarea unui impresionant număr de piese,
deosebit de valoroase care, din păcate, nu şi-au găsit locul binemeritat
într-un muzeu, multe dintre ele fiind pierdute definitiv în vâltoarea celui
de-Al Doilea Război Mondial.
201 Ibidem
202 A.N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr.83/l 938, f.5 1
203 Ibidem
204

Ibidem, f.54
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*
*

*

Secţia locală, în străduinţele sale de a urma politica Centrului, a
întreprins o activitate însemnată în comuna maghiarizată Bicsad, din
judeţul Trei Scaune. Încă din anul 1 93 1 , Secţia locală a înfiinţat Ia
Bicsad o bibliotecă pentru şcolari şi adulţi. De asemenea, a fost ajutată
cu cărţi şi biblioteca Secţiei Gheorghieni din acelaşi judeţ. Cum
asemenea activităţi implicau cheltuieli materiale, Secţia locală solicită şi
primeşte din partea Primăriei oraşului Focşani suma de 5.000 Iei.Z05 În
luna mai a anului 1 934, Secţia locală a organizat o vizită în comuna
Bicsad pentru a întări legăturile cu românii de aici şi a întemeia o Secţie
a Ligii Culturale. Şcoala de Băieţi Nr.4206, Şcoala Profesională de
Fete207 şi Şcoal!i Nr.4 de Fete208 au strâns daruri, cărţi, reviste şi
bomboane pentru copiii din Bicsad. La 2 1 mai, învăţătorul Stoienoaie,
directorul

Şcolii

Primare

Mixte

din

Bicsad

se

adresează

lui

I.P.Rădulescu-Râmnic în legătură cu sosirea delegaţiei Secţiei Focşani:

,,Aşteptăm cu bucurie sosirea membrilor trimişi de dvs. şi care arfi bine
ca în ziua de 27 mai să fie în această localitate, deoarece locuitorii deşi
de origine română, aparţin şi altor culte şi, fiind sărbătoare, la
serbarea ce-o vom organiza va lua parte şi urr numeros public " . 209
Serbarea urma să fie organizată de către elevii din Bicsad cu
sprijinul Căminului Cultural. La Bicsad este invitat de către Secţia
Focşani şi protopopul Aurel Nistor, preşedintele Secţiei Sf.Gheorghe.
Cu regret, acesta îl anunţă pe I.P.Rădulescu-Râmnic, Ia 24 mai, că nu
poate participa, fiind reţinut Ia o adunare religioasă Ia Sibiu, în zilele de
27 şi 28 mai. În scrisoarea sa, Aurel Nistor arată că vizita membrilor
Secţiei Focşani Ia Bicsad va fi un lucru pozitiv, permiţând cercetarea Ia
205 A.N.Vn., fond Primări� Oraşului Focşani, dosar nr. S l / 1 933, f. l 25

206 A.M.Vn., inv.nr. l 8373/a, f.l
207 Ibidem, f.2

2 8 Ibidem, f.3
0

209 Ibidem, f. l 4
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faţa locului a realităţilor românilor maghiarizaţi, câştigând, în acelaşi
timp, mulţi luptători pentru reromânizarea fraţilor maghiarizaţi. Aurel
Nistor dorea ca la Congresul Ligii Culturale din 14 iulie 1 934 să
participe şi o delegaţie numeroasă din judeţul Trei Scaune şi să se
discute realizarea unui program de muncă pentru Stat, Biserică, Şcoală
şi Administraţie, în vederea rezolvării cât mai grabnice a problemelor
românilor din Secuime. În acest scop, este cerut sprijinul Secţiei
Focşane10 ,,mai ales că veţi avea ocazia să verificaţi la faţa locului, la
Bicsad, adevărul cauzei noastre. Noi dorim, şi de aceea ne zbatem cu
atâta zbucium, să realizăm cu un ceas mai devreme cea mai desăvârşită
unitate sufletească între românii diferitelor ţinuturi; de asemenea, vrem
să dezmorţim conştiinţele adormite, impunând prin muncă cinstită şi
iubire de neam prestigiul artei şi culturii româneşti şi între minorităţi.
Până nu ne reuşeşte să le dovedim superioritatea noastră în toate
domeniile vieţii spirituale, până atunci, lupta noastră nu va fi câştigată.
Noi luptăm aici din greu şi, de 16 ani, fără a primi sprijin, n-am
"]//
.
descurajat. . .
.

Sosită la Bicsad la 27 mai, delegaţia focşăneană compusă din
I.P.Rădulescu-Râmnic, Petre Iosif şi Traian Belcescu, a fost întâmpinată
cu un mare entuziasm. După frumoasa serbare organizată în cinstea lor
de către şcolarii din comună, au fost puse bazele Secţiei Bicsad a Ligii
Culturale.

212

În Comitetul de conducere a l acestei Secţii au fost desemnate
următoarele persoane:

lt.col.Gh.Săndulescu - preşedinte, Dumitru

Trifan, preotul Alex Ferencs şi Nicolae Sterpu - vicepreşedinţi, Ioan
I.Stoienoaie - secretar, Ştefan Niţu - casier, Nicolae Farcaş, Antal
Iacob, Gubaş Matei, Marcoş Alexandru şi Boer Gheorghe - me'mbri în
comitet. Arpad Kadar, Iuliu Niţu şi P.Funducas au fost desemnaţi
cenzori, iar Elena Hogea, Ioan Peter şi Gheza Szep au fost numiţi
210
211

Ibidem, f. I O
Ibidem, f. l l

212 Ibidem, f.6
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cenzori supleanţi.2 13 Comitetul de conducere mulţumeşte focşănenilor

,,apreciindfrumoasele sfaturi şi ajutoare primite până acum de la secţia
Focşani . . . suntem convinşi că prin această operă începută astăzi, vom
contribui la unitatea sufletească a neamului nostru şi ridicarea sa
culturală. "214 La 4 iunie, Secţia Focşani va trimite la Bicsad un registru
chitanţier, un registru cu bonuri de plată şi trei sute de cărţi de membru.
Membrilor din Comitetul de conducere şi din Comisia cenzorilor le-au
fost date, gratuit, un număr de 1 7 insigne. Lucrările focşănenilor Traian
Belcescu şi Petre Iosif, ,,Psihologia copilului de oraş " şi ,,Dicţionarul
Pedagogic" au fost donate învăţătorilor de la Şcoala primară din Bicsad.
În cutia cu insigne a fost depusă şi suma de 72 lei, ca donaţie din partea
Secţiei Focşani, reprezentând valoarea primelor chitante operate în
registru.2 1 5 La 1 9 iunie, Secţia Bicşad a proclamat în şedinţa Comitetului
de conducere pe domnii I.P.Rădulescu-Râmnic, Petre Iosif şi Traian
Belcescu membri de onoare ai acesteia ,,pentru marile sacrificii ce le-au

făcut şi le vor face pentru propăşirea culturii naţionale. "216 La 1 8 iulie,
Revizoratul Şcolar al Judeţului Trei Scaune aduce ,,nepreţuite
mulţumin"''217 domnilor Traian Belcescu şi Petre Iosif, pentru sprijinul
moral şi material acordat Şcolii Primare din Bicsad.
Protopopul Aurel Vlad, într-o scrisoare către preşedintele Secţiei
Focşani, aduce şi el "cu inima plină de bucurie cele mai sincere şi
călduroase mulţumiri pentru opera patriotică pe care aţi săvârşit-o în
parohia Bicsad din judeţul nostru. "218 Implicarea Secţiei focşănene în
problemele românilor deznaţionalizaţi 1-a făcut pe Aurel Vlad să
recunoască că

"

. . . rar am avut o aşa curată şi adâncă mulţumire

2 13 Ibidem, f.7

2 1 4 Ibidem, f.8

2 1 5 Ibidem, f. l 9

2 1 6 Ibidem, f.20

2 1 7 Ibidem, f.22
218

Ibidem, f.23
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sufletească. " 219 Protopopul arată că la Congresul de la Vălenii-de
Munte vor participa şi 50 de români din judeţul Trei Scaune şi îl roagă
pe I.P.Rădulescu-Rârnn ic ,,să fiţi şi la Congres un cald apărător al

românilor maghiarizaţi pentru ca pilda dumneavoastră să fie urmată cu
acelaşi elan şi de celelalte Secţii. Prin acest ajutor am putea face
adevărate minuni; în 2-3 ani, am putea readuce la matca românismului
mulţi fii ai neamului pierduţi în masa secuiască. " 220
La începutul lunii septembrie, directorul şcolii din B icsad a trimis
o Adresă Secţiei Focşani, prin care solicita ca o elevă din comună să fie
primită la Şcoala Profesională22 1 • Cum Secţia locală nu dispunea de
fonduri pentru a suporta cheltuielile legate de întreţinerea acestei fete,
preşedintele Secţiei se adresează Primăriei şi Prefecturii cu rugămintea

"ca la cea dintâi şedinţă a Consiliului Judeţean să alocaţi un fond
bănesc cu care, să susţinem, în parte măcar, această elevă "222•
Eforturile depuse de Secţia locală şi de preşedintele acesteia sunt

recunoscute şi apreciate de către Centru. La l O septembrie 1 934,
Nicolae Iorga a trimis lui I.P.Rădulescu-Rârnni c ,,Diploma de Onoare"

actiVItatea desfăşurată pe anul respectiv "223•
I.P.Rădulescu-Râmnic "ia act cu mulţumire şi diploma s-a hotărât a se
... ....
. ....
.
mrama ŞI pastra pentru cel ce vor urma ". 224
Nr. l O,

,,pentru

Secţia Focşani a Ligii Culturale a avut mulţi membri care şi-au
sacrificat o parte din timpul liber pe altarul cultural al oraşului Focşani.
Ca recunoştinţă şi ca o datorie faţă de aceştia, vom cita câţiva dintre
membrii marcanţi ai Secţiei, îară de care activitatea acesteia nu s-ar fi
putut ridica la nivelul cunoscut: D.F.Caian, l.P.Rădulescu-Râmnic,
Alexandru

Lascovor-Moldoveanu,

Ştefan

P.Dimitriu,

P.B.Chiriţă,

2 1 9 Ibidem
220 Ibidem

22 1 Ibidem, f.24

222 Ibidem, f.24 verso
223 Ibidem, f.25
224 Ibidem
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Alexandru N .Moisă, colonelul Constantin Iliescu, profesorul Alexandru
Arbore, Dumitru Constantinescu, colonelul C.Barca, generalul Ion
Arbore, generalul Anastase Păltineanu, I.M.Dimitrescu, colonelul Ion
Tomescu, Zaharia Mihail, preotul Ion Pascu, dr.Virgil Bălan, Nanciu
Petraşcu, Alexandru Rosei, Petre Pavelescu, Alexandru Ciudin, Dumitru
Niculescu, Alecu Ioan, Corneliu Rusescu, Ion Ciocârlan, Ion Popescu,
Dumitru Apreotesei, Aurel Alexandrescu, generalul Teodorescu. Dintre
doamnele care au activat în Secţia locală, amintim: Victoria Bibescu,
Maria Ion Rădulescu-Rârnnic, Tiţa Pavelescu, Alexandrina P.Chiriţă,
Ileana Al.Arbore, Smaranda Al.Moisă, Eufrosina Ciudiu, Mărioara
I.Diaconu, Maria Dumitriu. 225
*

*

*

Sintetizând multitudinea şi diversitatea tematică a mărturiilor
documentare, se impun, de la sine, câteva consideraţii generale, menite
să sublinieze importanţa şi semnificaţia Ligii Culturale în viaţa
comunităţii umane focşănene în prima jumătate a secolului al XX-lea.
Se

remarcă,

de

la

bun

început,

implicarea entuziastă

şi

dezinteresată a unui mănunchi de oameni de cultură, îndeosebi,
profesori, învăţători şi scriitori, dar nu numai, la efortul material şi
spiritual, de la constituire, concepere de programe până la materializarea
acestora, pentru transformarea Ligii Culturale într-o veritabilă şi
constantă instituţie formatoare de conştiinţe pe multiplele planuri ale
existenţei umane.
Prezentă în viaţa spirituală a oraşului şi judeţului nostru, prin
organizarea de şezători, cicluri de conferinţe pe teme literare, artistice şi
ştiinţifice,

ansambluri

şi

formaţiuni

muzicale

şi

coregrafice,

de

manifestări festive prilejuite de aniversarea unor momente şi zile cu
semnificaţii istorice, prin implicarea directă în pregătirea şi desfăşurarea
unor evenimente cu rezonanţă naţională (Congresul Ligii Culturale),
prin ridicarea unor monumente istorice şi artistice, Secţiunea locală a
225

A.M.Vn., inv.nr. l 8373/b, f.32
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Ligii Culturale şi-a justificat pe deplin menirea şi locul câştigat în viata
şi istoria acestor m�leaguri.
Salvarea acestor mărturii din nedreapta ceată densă a uitării,
reliefarea lor prin fascicolul de lumină datorat tiparului, respectul
faptelor înaintaşilor, au devenit o datorie pentru noi şi, ca atare, le-am
înmănunchiat în acest studiu, cu certitudinea rezonantei pe care o vor
avea în conştiinta contemporanilor şi bucuria de a le şti consemnate
întru neuitare.
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ASPECTE REFERITOARE LA PREZENŢA
REFUGlA ŢILOR POLONEZI ÎN JUDEŢUL PUTNA
ÎN 1939
Ramona Miron

Chiar în etapa iniţială a conflagraţiei mondiale, politica României
s-a remarcat prin atitudinea adoptată faţă de Polonia. După 1 şi 1 7
saptembrie 1 939, în urma acţiunilor agresive ale Reichului nazist şi
respectiv ale URSS împotriva Poloniei, România, în ciuda protestelor
vehemente ale părţilor interesate, a intervenit pentru a asigura libera
trecere prin Strâmtorile Mării Negre a vaselor încărcate cu material de
război destinat victimelor agresiunii. România a îngăduit tranzitul de
material de război pe teritoriul său, precum şi evacuarea unei părţi a
tezaurului polonez prin Constanţa şi păstrarea alteia la Bucureşti care a
fost restituită în 1 947. S-au deschis graniţele pentru refugiaţii polonezi
civili şi militari, pentru autorităţile guvernamentale şi militare evacuate
din Varşovia, pe teritoriul ţării noastre găsindu-şi adăpost aproximativ
1 00.000 refugiaţi polonezi. 1
Pentru o scurtă perioadă de timp, documentele de arhivă relatează
despre prezenţa acestora şi pe teritoriul judeţului Putna.

Încă de la 1 8 septembrie 1 939, Marele Stat Major dispunea

Prefecturii Judeţului Putna că "avioanele militare poloneze ce eventual
ar ateriza în judeţul Dvs. să fie îndrumare către Şcoala de aviaţie
Buzău, unde autorităţile militare locale au primit dispoziţii în acest
1

1. Scurtu, Gh. Buzatu,

Istoria românilor în secolul XX (1918-1948), Editura

Paidea, Bucureşti,http://cimec.ro
1 999, p.368
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sens"2 •
În confonnitate cu dispoziţiile date de ministrul Marinescu,
referitoare la maşinile cu refugiaţi polonezi militari şi civili, care nu
trebuiau să treacă mai jos de Focşani (spre Bucureşti), Legiunea de
Jandanni Putna raporta Prefecturii situaţia refugiaţilor polonezi de pe
raza judeţului Putna la data de 20 septembrie 1 939.
Din 19 septembrie 1 939, orele 4 şi până la 20 septembrie, orele
1 O, judeţul Putna a fost invadat de refugiaţi polonezi:
La reşedinţa Legiunii de Jandanni Putna au sosit 2 1 6 maşini cu
1 .468 ofiţeri, subofiţeri, trupe şi persoane civile, care au fost trimişi
pentru cantonament în comunele Jariştea, Odobeşti, Boloteşti şi Găgeşti.
În gara Focşani (rampa militară) au sosit cu un tren 600 persoane
(ofiţeri, subofiţeri şi trupa dezarmată), care au fost cantonate provizoriu
în comunele din jurul oraşului Focşani.
În gara Odobeşti a sosit un tren cu 30 ofiţeri şi 270 trupa poiană.
Aceşti refugiaţi au fost găzduiţi în Odobeşti.
În gara Adjud au ajuns 100 ofiţeri, 797 trupe de aviaţie şi 750
soldaţi, care au fost transportaţi cu trenul în gara Panciu, urmând a fi
cantonaţi în Panciu, Crucea de Jos şi Crucea de Sus.
Refugiaţilor polonezi 'civili şi militari care au sosit la reşedinţa
Legiunii de Jandanni în noaptea de 1 9 - 20 septembrie 1 939, orele 2 1 ,00
- 8,00, în număr de 496 persoane, li s-au dat ceai şi pâine, iar pentru cei
cantonati în Focşani, Odobeşti, Jariştea, Boloteşti, Găgeşti şi gara Adjud
primăriile le-au procurat hrana necesară.
Colonelul Negutz, comandant de regiune, a fost însărcinat cu
distribuirea sumelor necesare pentru întreţinerea militarilor poloni din
judeţul Putna. S-au alocat câte 1 .000 lei acont pentru fiecare ofiţer, iar
pentru hrana zilnică s-au repartizat câte 20 lei pentru fiecare ofiţer şi 1 3
lei pentru fiecare soldat.
Legiunea de Jandarmi Putna s-a preocupat şi de stabilirea
2

Arhivele Naţionale Vrancea (în continuare se va cita: A.N.Vn.), fond

Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. l 30/1 939, f. l

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

267

Ramona Miron
identităţii fiecărui individ palon din cantonament, iar pentru ca nici o
maşină să nu mai treacă mai jos de Focşani, au fost înfiinţate posturi
3
fixe şi baraje de poliţie.
Astfel, au fost înfiinţate şapte posturi fixe în următoarele zone:

- la monumentul " Victoria", pe şoseaua naţională FocşaniMărăşeşti
- la barierele Focşani şi Mărăşeşti - Troiţă
- la podul Milcov, la sud de Focşani
- în gara Adjud, unde căpitanul Dăscălescu împreună cu 30 de
jandarmi ai Legiunii de Voluntari au fost detaşaţi pentru menţinerea
ordinii şi supravegherea indivizilor polonezi sosiţi în această zonă.
- la bariera Odobeşti (şoseaua Focşani - Odobeşti)
- la bariera Vrancea (şoseaua Focşani - Vidra)
- la ieşirea din Focşani.
De asemenea, au fost ridicate şi două baraje de poliţie, unul la sud
de Focşani (Valea Milcovului) şi altul pe şoseaua Focşani - Vidra.
Pentru ca nici un refugiat polonez să nu părăsească zonele de
cantonament, maşinile acestora au fost parcate în curtea primăriilor
localităţilor unde au fost cantonaţi.
Până la 20 septembrie 1 939, orele 1 0, au sosit în judeţul Putna
2 1 6 maşini cu 4.4 1 5 refugiaţi poloni civili şi militari.4
Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi informa Poliţia Focşani,
printr-o Notă telefonică, despre dispoziţiile date de ministrul general
Gheorghe Marinescu referitoare la refugiaţii polonezi: ,,Pe linia care

leagă judeţele Covurlui-Tecuci-Putna şi până-n munţi se vor lua măsuri
poliţieneşti pentru a împiedica refugiaţii polonezi să treacă în sudul
ţării. Maşinile civile poloneze vor primi un nou număr de ordine, vor fi
oprite şi duse la Focşani, formându-se un parc auto. Prefecţii de judeţe
se vor îngriji de dormitul şi masa refugiaţilor şi toate sumele cheltuite în
acest scop vor fi rambursare de ministrul general Gheorghe Marinescu.
.i

Ibidem, f.9

4

Ibidem, f.9 verso
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Se vor lua măsuri stricte pentru a împiedica accesul refugiaţi/ar
polonezi către Ardea/. "5
La

1 7 septembrie

1 939, Marele Stat-Major român emitea

instrucţiuni clare în eventualitatea refugierii polonezilor în ţara noastră.
Cât priveşte judeţul Putna, a fost organizată o zonă de internare a
refugiaţilor la Focşani, cu postul de comandă la Focşani, în localul
Diviziei a 6-a. Această zonă cuprindea localităţile limitate de Câmpuri
Mărăşti - Panciu - Odobeşti - Nereju, inclusiv, cu şase puncte de
comandă, ca subzone la zona Focşani6.
Conform instrucţiunilor, ofiţerii trebuiau cantonaţi în localităţile
cele mai bune, iar subofiţerii şi trupele în zonele de la periferie. De
asemenea, trebuia ales un comandant polonez de garnizoană, care era
însărcinat cu ţinerea evidenţei refugiaţilor militari din fiecare localitate.7
Cât priveşte tratamentul care trebuia aplicat refugiaţilor polonezi
pătrunşi pe teritoriul ţării noastre, la 27 septembrie 1 939, Cabinetul
Rezidenţial Regal din Ţinutul Dunărea de Jos înainta Prefecturii
Judeţului Putna o Adresă cu indicaţiile de rigoare. Potrivit acestora,
refugiaţii erau împărţiţi în trei categorii:
a) Guvernul polonez împreună cu anturajul său, categorie care
cădea în grija guvernului român, care trebuia să asigure paza acestora
pentru a nu fi victima vreunei agresiuni sau a unui atentat.
b) Refugiaţii militari de care se îngrijea Ministerul Apărării.
c) Refugiaţii civili erau liberi să se stabilească în orice parte a
ţării, în afară de Bucovina, Basarabia, Bucureşti şi Ardeal. La plecarea
acestora din localitate, autorităţile române aveau obligaţia să le elibereze
certificate care să ateste că sunt refugiaţi. Pentru refugiaţii fără mijloace
de existenţă, îngrijirea lor cădea în grija statului român. 8
În luna septembrie 1 939, numeroşi refugiaţi polonezi au tranzitat
5 Ibidem, f. l O

6 Ibidem, f.45
7 Ibidem, f.39

8 Ibidem, f.12
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teritoriul judeţului Putna, fie cu trenul, fie cu automobilul personal.
La 19 septembrie 1 939, controlorul Golescu nota: .in staţia
Putna Seacă este un tren cu refugiaţi polonezi, majoritatea copii.
Rugăm luaţi măsuri de alimentare a lor, că sunt nemâncaţi de două zile.
În acest tren de 43 de vagoane sunt şi civili şi militari cu destinaţia
Focşani. Se aşteaptă noi dispoziţii. "p
În 2 1 septembrie 1 939, comandantul Gheorghe Lupan raporta
Prefecturii Judeţului Putna:

Avem sosiţi în staţia Focşani de la ora
"
15,37, circa 1 100 refugiaţi civili, care conform dispoziţiilor date
urmează să rămână la dispoziţia Prefecturii. Întrucât reţinerea acestui
tren în gara Focşani împiedică circulaţia trenurilor şi efectuarea
îmbarcărilor trenurilor militare, se cer măsuri pentru debarcarea
"10
refugiaţilor.
În 22 septembrie 1 939, orele 20,05 a sosit în gara Focşani trenul
nr.3572, cu 5 1 vagoane, plin cu refugiaţi polonezi, care a staţionat 7 ore.
Tot în gara Focşani sosise la ora 1 8,23 trenul special nr.5552 cu
refugiaţi polonezi, care staţionase în staţia Mărăşeşti 2 1 ore aşteptând
ordinul de primire în Focşani. În staţia Mărăşeşti mai existau la această
dată încă două trenuri de refugiaţi polonezi, care aşteptau noi dispoziţii
de primire în Focşani: trenul nr.5.562 care sosise la ora 20,25, cu 39
vagoane, care transporta 1 50 ofiţeri şi 1 . 1 00 soldaţi polonezi şi trenul
nr.5566, cu 1 8 vagoane, încărcat cu ofiţeri, soţii de ofiţeri, 8 copii, 36
femei din serviciul armatei şi 1 .000 soldaţi, sosit la 1 4,56.
Se impunea luarea unor măsuri urgente, deoarece ,,staţionarea

acestor trenuri timp îndelungat produce neajunsuri în circulaţie. " 1 1

Prin Adresa nr. 1 1 79/22 septembrie 1 939, Prefecturii Judeţului
Putna i se cerea de către şeful gării Focşani, Sirnionescu, luarea unor

,,măsuri pentru ordine în gara Focşani, unde din cauza refugiaţilor
polonezi, care inundă bordurile gării, siguranţa circulaţiei trenurilor
9 Ibidem, f.2
10

Ibidem, f. l 2

1 1 Ibidem, f. l 6
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. 1"
este perzc
rtata.
w

. .

12

La 26 septembrie 1 939, ministrul de interne E.Negulescu înainta
o telegramă Prefecturii Judeţului Putna, prin care se aducea la cunoştinţă
că "unii dintre refugiaţii polonezi aflaţi în ţara noastră manifestă
proteste şi agitaţii contra membrilor guvernului polon, circulând chiar
ideea unor agresiuni asupra acestor persoane. Asemenea fapte sunt
intolerabile. Să se ia măsuri în acest sens, pentru că toţi refugiaţii care
se dedau la astfel de fapte vorfi obligaţi să părăsească ţara ". JJ
În consecinţă, Ordinul nr.65498/1 939 dat de ministrul de Interne
stabilea că "toţi militarii polonezi, ofiţerii sau soldaţii găsiţi răzleţi şi

fără rosturi să fie imediat adunaţi şi predaţi Garnizoanei. " 14

La 20 septembrie 1 939, Legiunea de Jandarmi Putna raporta
Prefecturii Judeţului Putna, că la sediul acesteia cu începere de la orele
1 6,00 au sosit 85 maşini militare din care: 30 autocamioane, 2
autopompe, o maşină aparţinând Crucii Roşii, 2 autobuze dormitoare şi
50 autoturisme. Cu un autoturism a sosit generalul Sikorsky, care a fost
încartiruit la familia Boiu din Focşani, str.I.C.Brătianu. Tot cu un
autoturism a sosit şi colonelul Plimon, ataşatul român Ia Ambasada din
Varşovia, care a fost încartiruit la familia Mihăilescu, str.Ghergheasa,
Focşani.
Cu două autobuze ale aviaţiei din Buzău au sosit 36 de ofiţeri şi
subofiţeri aviatori poloni, care au fost găzduiţi la Şcoala Normală, unde
Ii s-a dat de mâncare şi de dormit. Cu alte maşini au sosit în Focşani 27
ofiţeri şi subofiţeri răniţi, care au fost internaţi la Spitalul Militar pentru
îngrijiri medicale.
Tot în aceeaşi zi, Legiunea de Jandarmi Putna era anunţată
telefonic de către prefectul din Storojineţ, că la ora 22,00 va pleca din
gara acestei localităţi un tren cu ofiţeri şi soldaţi poloni, având destinaţia
Focşani. Aceeaşi destinaţie o avea şi trenul compus din 68 vagoane care
12

Ibidem, f. l 7

13 Ibidem, f. l 8
14 Ibidem, f.23
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pleca din Cernăuţi, transportând militari polonezi. 1 5
Referitor la refugiaţii care posedau

mijloace de transport

personale şi care doreau să părăsească România, ministrul de Interne
Gabriel

Marinescu

adresa

Prefecturii Judeţului

Putna Telegrama

nr.26973/25 septembrie 1 939, prin care informa că s-a aprobat plecarea
acestora din ţara noastră şi "în acest scop li se vor elibera vize pentru
plecare, fără d�ept de şedere în ţară, unnând ca posesorii acestor vize
să se prezinte în maxim 15 zile la punctele de frontieră din România,
fără a li se percepe nici o taxă. " 16
Conform Telegramei nr. l 1 646/20 septembrie 1 939 adresată de
către prefectul judeţului

Putna

Al.Cristescu,

colonelului

Negutz,

de1egatul Marelui Stat Major pentru refugiaţii poloni, transporturile cu
militari polonezi trebuiau dirijate prin gara Focşani către Babadag
Qudeţul Tulcea). În gara Focşani se făcea trierea refugiaţilor polonezi,
drumul spre Babadag fiind urmat doar de refugiaţii militari împreună cu
familiile acestora.
De asemenea, autorităţile locale aveau obligaţia de a le asigura
militarilor poloni necesarul de hrană rece pentru două zile. 1 7
Ministerul de Interne a emis la 20 septembrie 1 939 Ordonanta cu
nr. l , care prevedea la articolul 1 că era interzisă cumpărarea de la
persoanele refugiate din Polonia a armelor de tot felul, a automobilelor,
motocicletelor şi a altor articole de tracţiune motrică, mecanică şi
animală, efecte de valoare, devize, metale preţioase, etc. 1 8 Prin această
Ordonanţă dată de statul român s-a dorit protejarea refugiaţilor polonezi,
deoarece mulţi dintre aceştia aveau o situaţie financiară precară şi erau
nevoiţi să-şi vândă bunurile pe sume derizorii. Astfel, au fost înfiinţate
birouri de validare pe lângă prefecturile de judeţ, prin intermediul cărora
populaţia autohtonă putea cumpăra bunuri provenite de la persoanele
15

Ibidem, f.32

1 6 Ibidem, f.20
1 7 Ibidem, f.54
18

Ibidem, f.89
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refugiate din Polonia.
Cât priveşte schimbarea banilor polonezi, Ministerul Finanţelor a
hotărât că faţă de numeroasele cereri ale refugiaţilor de a le schimba
zloţii pe care-i posedă, se va cumpăra prin Banca Naţională, numai de la
refugiaţi şi nu de la alte persoane, zloţi până la maximum 300 de
19
persoană, la un curs de 20 leilzlot.
Chiar dacă autorităţile române au emis o serie de legi menite să
înfrâneze efectul de speculă, acestea nu au avut efectul scontat, la
Prefectura Judeţului Putna fiind înaintate numeroase plângeri ale
refugiaţilor polonezi.
În 21 septembrie 1 939, o astfel de plângere venea din partea
Cercului de Recrutare a Refugiaţilor referitoare la specula practicată de
comercianţii putneni.

20

Alte reclamaţii veneau din partea polonezilor proprietari de
automobile, care erau revoltaţi "contra proprietarilor de garaje şi

ateliere de reparaţii, care lipsiţi de cinste profesională pretind preţuri
spoliatorii pentru executarea reparaţiilor sau la vânzarea de cauciucuri
şi accesorii". Într-o Telegramă din 23 septembrie 1 939 adresată
Prefecturii Judeţului Putna, Ministerul de Interne atrăgea atenţia că

"orice reclamaţie constatată dispune închiderea definitivă a garajului
21
sau atelierului ".
Referitor la prezenţa refugiaţilor polonezi în judeţul Putna la
sfârşitul lunii septembrie 1 939, Prefectura întocmea o statistică pe care a
înaintat-o Ministerului de Interne:

1 9 Ibidem, f.4

20 Ibidem, f. l l
21

Ibidem, f.60
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Comuna

Bărbaţi

Femei

Copii Militari

Focşani

1 15

58

42

1 26

-

Observaţii

în trecere

pentru triere şi
schimbat zloţi
Panciu

111

Străoane

44

15

15

-

-

40

-

-

Diocheţi

89

-

-

Neieu

41

-

-

TOTAL

440

73

57

.

de Jos
Străoane
de Sus

Până la 25 septembrie 1 939, autorităţile putnene22 au cheltuit
pentru hrana şi încartiruirea refugiaţilor polonezi 50.000 Iei.23
Ministerul de Interne hotărâse ca începând din 23 septembrie
1 939 să funcţioneze pe lângă toate prefecturile de judeţ din ţară, inclusiv
la Prefectura Poliţiei Bucureşti, un Birou de vânzare pentru bijuterii,

automobile sau alte lucruri de valoare aparţinând refugiaţilor poloni,
care va valida şi viza buna învoire între părţi.
Pentru ca vânzările efectuate prin intermediul acestor birouri să
nu capete un caracter spoliator, se impunea şi prezenţa unui expert cu
drept de veto. Din componenţa comisiilor însărcinate cu validarea
vânzărilor mai făceau parte şi delegaţi ai ambasadei sau consulatelor
polone, precum şi ai comitetelor de ajutorare. Pentru toate bunurile
vândute se ţineau registre de evidenţă.24
La 23 septembrie 1939, o asemenea Comisie s-a constituit şi în
judeţul Putna, alcătuită din următorii membri:
N.G.Macarie - delegat al Prefecturii Judeţului Putna, în calitate
de preşedinte
22 Ibidem, f.87
23 Ibidem, f.464
24 Ibidem, dosar nr. l 3 11 1 939, f. l
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Theodor Neagu - delegat din partea Poliţiei Focşani
l.Finţescu - reprezentant al Serviciului Tehnic al Judeţului Putna,
în calitate de specialist pentru maşini
Al.Crângu - bijutier

l.D.Ionescu - secretar al comisiei. 25

Conform Adresei
Ministerul de Finanţe,

nr.2592/26 septembrie
Prefecturii Judeţului

1 939 înaintată de

Putna, se aducea la

cunoştinţă modul în care vor fi achitate taxele vamale pentru obiectele
achiziţionate. Cum pentru aceste articole nu s-au achitat taxele vamale
la introducerea lor în ţară, urma ca acestea să fie plătite de noii
proprietari. În trei zile de la încheierea tranzacţiilor, cumpărătorii aveau
obligaţia să se prezinte la B iroul Vamal Bacău pentru achitarea taxelor
către Stat. În caz contrar, conform Legii Vămilor erau considerate
bunuri de contrabandă.26
În 2 octombrie

1 939 a luat fiinţă în

Focşani, Comitetul

Refugiaţi lor Polonezi, situat în str.Cuza-Vodă, nr.68.
Preşedinte

al

Comitetului

era

dr.Zapala

Antonie,

primul

vicepreşedinte - dr.Abdauski Adam, al doilea vicepreşedinte - Kazubek
Stanislaw şi secretară Rossmanith Ştefania.
Tot din Comitetul Refugiaţilor Polonezi mai făceau parte:
Rogowski,

Karasesc

Wiktor,

Schlezen

Kazimierz,

Topczewski

Zygmunt, Swiechowski Jan. Comitetul era divizat în mai multe
departamente, la nivelul fiecăruia fiind înfiinţate comisii reprezentate de
cetăţeni poloni:
Comisia medicală condusă de dr.Abdauski Adam
Comisia pentru locuinţe - Swiechowski Jan
Comisia pentru aprovizionare - Topczewski Zygmunt
Comisia financiară - Rogowski Antoni
Comisia de evidenţă - Kazubek Stanislaw
Comisia de corespondenţă - Schleyen Kazimierz
25 Ibidem, f.3
26

Ibidem, f. 1 30
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Comisia de înzestrare - Kuczynska.27
Activitatea acestei organizaţii consta în: întocmirea registrelor de
evidenţă a refugiaţilor din Focşani, organizarea şi conducerea cantinei
unde se servea mâncare cu specific polonez, acordarea asistenţei
medicale prin intermediul doctorilor poloni refugiaţi în Focşani, ţinerea
unor cursuri zilnice pentru predarea limbilor română, franceză, germană
şi engleză sau· medierea raporturilor dintre refugiaţi şi populaţia locală,
precum şi menţinerea unui moral ridicat refugiaţilor poloni.28
La 5 octombrie

1 939, Comisia pentru locuinţe din cadrul

Comitetului Refugiaţilor înainta o adresă Prefecturii Judeţului Putna,
prin care se solicita o nouă dispoziţie menită să fixeze preţul locuinţelor
destinate refugiaţilor poloni din oraş, deoarece costurile percepute
acestora erau prea mari în raport cu posibilităţile lor de plată, ,,mulţi

dintre ei fiind lipsiţi de mijloace financiare. "29

Prin intermediul B iroului de validare înfiinţat pe lângă Prefectura
judeţului Putna, pentru vânzarea bunurilor aparţinând persoanelor
refugiate din Polonia, până la 3 octombrie 1 939, 35 localnici au
cumpărat 22 autoturisme şi 1 5 camioane şi camionete.
Tablou

cu

autoturismele

vândute,

cuprinzând

tranzacţiile

încheiate până la 29 septembrie 1 939:
Marcă

Mijloc de transport
Autoturism

Mercedes-Benz

Preţ/lei
1 5 .000

Autoturism

Chevrolet

1 0.000

Autoturism

Polski Fiat

33.000

Autoturism

Chevrolet

70.000

Autoturism

Adler

22.000

Autoturism

Olimpia Opel

30.000

Autocamionetă

Chevrolet

1 0.000

27
28
29

Ibidem, dosar nr. l 30/ l 939, f. l l4
1bidem, dosar nr. l 30/1 939, f.76
Ibidem, dosar nr. l 30/ l 939, f. l 66
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Autocamionetă

Chevrolet

54.000

Autoturism

Austin

43.000

Chevrolet

57.000

Autobuz pasageri
Autoturism

50.000

Autoturism

Skoda

Camion

Chevrolet

23.000

Camion

-

52.000

Motocicletă

FN model Sahara

Bicicletă

Minerva

1 .500

2.500
1 .250

Autoturism

Fiat

25.000

Autoturism

Chevrolet

40.000

Camionetă

Chevrolet

40.000

Autoturism

Chevrolet

20.000

Motocicletă cu ataş

-

7.000

Motocicletă

D.K.W.Z.

4.000

Camionetă

Chevrolet

50.000

Camionetă

Bedford

1 6.000

Maşină

Hansa

40.000

Motocicletă

-

Camionetă

Chevrolet

Autoturism

-

Autocamionetă

Chevrolet

Limuzină

-

1 0.000

Bicicletă uzată

-

800

Bicicletă uzată

-

950

Motocicletă

-

8000

Maşină deschisă

-

30.000

Maşină

Chevrolet

45.000

7.000
35.000
1 0.000
40.000

Autoturism

Fiat

1 1 .000

Autoturism tip sprot

Citroen

1 0.000

Autoturism uzat

Fiat

20.000

Autoturism uzat

Adler

1 0.000
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1 Iadă cu lămpi de radio, 5 camere auto, 2 faruri, 2 telefoane

automate în valoare totală de 9.500 Iei. 30

Tablou cu vânzările validate până Ia 1 2 octombrie 1939, dată
după care comisia şi-a încetat operaţiunile:
Marcă

Mijloc de transport
Bicicletă

lmperator

Camionetă

Okland

Motor

Sokol

Motocicletă uzată

Sokol

Autoturism

Polski Fiat

Pretflei
1 000
1 2.000
5 .000
4.000
1 2.000

- maşină de scris "F.K. " = 2.500 Iee 1
După 1 2 octombrie 1939, conform Ordinului Ministerului Ordinii
Publice nr. 1 60/ 1 939, în judeţul Putna au fost sistate operaţiunile de
vânzare a vehiculelor poloneze, tranzacţiile realizându-se numai prin

intermediul Comisiei din Bucureşti, de pe lângă Prefectura Capitalei. 32

Un alt Ordin cu nr.2376/1 939 din 24 octombrie emis de
Prefectura Judeţului Putna, prevedea că ,,toate maşinile poloneze fie

particulare, fie rechizitionate să fie parcate in curtea acestei
Prefecturi". De asemenea, s-au impus măsuri pentru protejarea lor, fiind
necesare adăpostirea şi paza acestora, iar accesul Ia autoturisme, chiar şi
al proprietarilor, nu se putea face decât în prezenţa organelor de pază. 33
Printre maşinile care au aparţinut persoanelor refugiate din
Polonia, care au fost parcate în curtea Prefecturii Judeţului Putna au
fost: două autoturisme Fiat, unul Chevrolet, două maşini Fiat Polski,
două Renault, un autoturism Mercedes Benz, unul Dodge, un Buyk şi

30

Ibidem, f.9

31

Ibidem, f. I40

32 /bidem, f. l 6 1
33 Ibidem, f. l45
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două autoturisme D.K.W.34 Printre autovehiculele poloneze parcate în
faţa Palatului Administrativ: o carnionetă de 3 t, marca Fiat Polska, un
autoturism Citroen şi o motocicletă cu ataş de tip militar.35
În

urma

inspecţiei

efectuate

de

inspectorul

administrativ

G.Ştefănescu la 28 februarie 1 940, s-a constatat că la acea dată în curtea
Prefecturii Judeţului Putna mai erau parcate următoarele autovehicule
care au aparţinut refugiaţilor:

1 autobuz Chevrolet, 1 autoturism

Renault, care a aparţinut Ministerului de Război polon şi câteva maşini
părăsite, tot de aceeaşi provenienţă:

1 camionetă Polski Fiat, 1

autoturism Citroen, 1 motocicletă cu ataş, 1 bicicletă şi 3 cauciucuri. 36

Conform situaţiei întocmite de Prefectura Judeţului Putna şi
înaintată Ministerului de Interne, la 2 octombrie
refugiaţilor polonezi se ridica la 442. 37

1 939 numărul

Comuna

Bărbaţi

Femei

Copii

Focşani

1 14

25

6

Panciu

83

5

10

Diocheţi

87

-

-

Străoane de Sus

30

-

-

Străoane de Jos

40

-

-

Neicu

42

30

16

TOTAL

396

30

16

După 2 octombrie 1 939, 26 refugiaţi polonezi au părăsit judeţul
Putna, aceştia orientându-se către alte localităţi din România.
Dintre refugiaţii găzduiţi în comuna Străoane de Sus, patru au
plecat la Orşova şi trei la Giurgiu, iar din Străoane de Jos au plecat 1 O
polonezi, din care opt la Orşova şi doi la Constanţa. Tot spre Constanţa
34 1bidem, f. l 46
.u

Ibidem, f, l 47

36 1bidem, dosar nr. l 32/l 939, f.32
37 Ibidem, dosar nr. l 30/l939, f. l 56
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s-au îndreptat şi doi refugiaţi care au fost găzduiţi în comuna Neicu, iar
din Panciu au plecat spre Orşova şapte polonezi.38
La 10 octombrie 1 939, situaţia persoanelor venite din Polonia şi
stabilite în judeţul Putna se prezenta astfel:
Comuna

Bărbaţi

Femei

Copii

Focşani

1 52

25

6
10

Panciu

76

5

Neicu

40

-

-

Diocheţi

93

-

-

Străoane de Jos

9

-

-

370
TOTA L GENERAL= 4 1 639

30

TOTAL

16

La 7 octombrie 1939, Prefectura Judeţului Putna primea din
partea Comisariatului General al Guvernului pentru Evidenţa şi
Asistenta Refugiaţilor Polonezi noile Instrucţiuni date de Ministerul
Ordinei Publice referitoare la refugiaţii polonezi civili din ţara noastră:

,)n termen de două, trei zile, toţi refugiaţii civili aflaţi în ţara noastră,
în Moldova şi Dobrogea, să fie evacuaţi şi dirijaţi către Muntenia şi
Oltenia. Pentru grupuri mici de 15 20 persoane transportul se face
imediat. Pentru grupuri mai mari sunt necesare trenuri speciale.
Transportul se face pe baza foilor de drum eliberate de Prefectura
judeţului Putna. Se transportă şi bagajele refugiaţi/ar, li se asigură
hrana rece. 442 refugiaţi aflaţi în Focşani vor lua destinaţia Tumu
Măgurele. Gruparea pe categorii a refugiaţilor se va face ţinându-se
seama de legăturile de familie şi pe cât posibil de cererile lor. " 40
-

Cum pe raza judeţului Putna nu existau tabere militare destinate
soldaţilor poloni, la 14 octombrie 1 939 Prefectura Judeţului Putna
38 Ibidem, f. l 43
39 Ibidem, f. l l 9
40 Ibidem, f. l 93 - 1 93 verso
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solicita Comandamentului Regimentului XI Artilerie Focşani, trimiterea
într-un lagăr de concentrare a următorilor refugiaţi: Antosiewicz
Sigmund, Migdal Geslaw, Czerw Vuadysvaw, Redzikovski Alexandru,
Patemoga Sigmund,

Kufel Francisek,

Meinka Alfons, Pasycwicz

Micislav, care "cu ocazia trierii nu au putut face dovada că au fost

scutiţi de mobilizare în armata polonă, venind îmbrăcaţi în cjvil şi
numai cu actele civile ". 4 1
La 17 octombrie 1 939, Prefectura Judeţului Putna era înştiinţată

de către Comisariatul General pentru Evidenţa şi Asistenta Refugiaţilor
Polonezi că ,,Ministerul Ordinei Publice a încuviinţa! cererea prin care

Excelenţa Sa Monseniorul Cortesi, Nunţiu Apostolic pentru Polonia,
împreună cu Excelenţa Sa Monseniorul Andrea Cassulo, Nunţiu
Apostolic în România, cu suita lor, sunt autorizaţi a vizita lagărele de
refugiaţi poloni militari şi civili aflaţi în România ". 42
La sfârşitul lunii octombrie 1 939, în judeţul Putna existau 4 1 5
persoane refugiate din Polonia, din care 3 0 erau copii�3• 36 femei44 şi
349 bărbaţi45•
Drepturile băneşti acordate de statul român refugiaţilor polonezi
găzduiţi de ţara noastră erau diferenţiate pe categorii de vârstă: 1 00 lei
pentru fiecare adult şi 50 lei de copil. În aceste sume erau incluse hrana
şi plata locuinţei, a căror valoare nu trebuia să depăşească cota de 20%
din sumele alocate pentru fiecare zi. De asemenea, familiile ofiţerilor şi
funcţionarilor civili care i-au însoţit pe otiţeri aveau aceleaşi drepturi

băneşti ca şi refugiaţii civili.46

În cursul lunii octombrie, Comisariatul General pentru Evidenţa şi
Asistenta

Refugiaţilor

41

Ibidem, f. l 96

42

Ibidem, f.207

-1.1

Ibidem, f.2 1 6

-1-l

Ibidem, f.2 1 7

�5

Ibidem, f.2 1 8

�6

Ibidem, f.205

Polonezi

a

sesizat în

numeroase
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Prefectura Judeţului Putna în legătură cu dezertarea unor ofiţeri polonezi
din diferite tabere militare din România.
Astfel, conform Raportului întocmit la 28 octombrie 1 939 de
Comisariatul Refugiaţilor Polonezi, din garnizoana de la Călimăneşti

erau dispăruţi 77 ofiţeri.47

La 31 octombrie 1939, o situaţie similară era reclarnată de aceeaşi
organizaţie prii} Adresa nr.495: "trei refugiaţi polonezi în curs de

transport de la Bacău spre lagărul de internare Urziceni au sărit din
tren în staţia Buzău: plutonier Slifică Cazimir, plutonier Vala Gustav şi
caporal Richde Felix. În aceeaşi situaţie se găsesc alţi şapte pretinşi
civili, care au debarcat în staţia Râmnicu-Sărat: Maler Waclaw,
Bursziji Kazimierz, Lanovescki Witoled, Brazina Stanislaw, Bielkwicz
Bogdan, Kovalski lulian, Zoloszynscki Karol.'.48
La 9 noiembrie 1 939, Comisariatul General pentru Evidenţa şi
Asistenţa Refugiaţilor Polonezi înainta Prefecturii Judeţului Putna listele
primite de la Ministerul Apărării Naţionale cu ofiţeri poloni care au
părăsit lagărele de internare în care au fost cantonaţi. Astfel, din lagărul
de la Corabia au dispărut 1 6 ofiţeri poloni, de la Drăgăşani au plecat 74
ofiţeri, din tabăra militară de la Govora au fugit 30 ofiţeri, iar de la Băile
Herculane lipseau 5 ofiţeri polonezi.49
Din centrul de cantonare de la Manasia, judeţul Ilfov, au dezertat
7 1 ofiţeri poloni, iar din lagărul de la Urziceni au fost daţi dispăruţi alţi
36 ofiţeri refugiaţi din Polonia.50
Comisariatul General pentru Evidenţa şi Asistenta Refugiaţilor
Polonezi a dat dispoziţii pentru punerea sub urmărire generală a
dezertorilor polonezi.
În urma cercetărilor efectuate de autorităţile locale pe raza
judeţului Putna nu a fost găsit nici un militar polon care să fi părăsit
47 Ibidem, f.25 l
48

Ibidem, f.262

49

Ibidem, f.282

50 Ibidem, f.346

282

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Aspecte referitoare la prezenţa refugiaţilor polonezi în judeţul Pulna în 1939
lagărele de concentrare din localităţile menţionate anterior.
Conformându-se Ordinului nr.29545 emis în 1 0 noiembrie 1 939

de Excelenta Sa Rezidentul Regal al Ţinutului ,,Dunărea de Jos" Galaţi,

Prefectura Judeţului Putna înainta cinci zile mai târziu Raportul
nr. 1 1 607, în care era prezentată starea de spirit a populaţiei putnerie,
situaţia economică şi starea socială a Iocuitorilor.5 1 La această dată, în
judeţul Putna existau 4 1 2 refugiaţi civili cantonaţi în Focşani, Panciu ,
Diocheţi, Odobeşti, Străoane de Jos şi Neicu, care ,.prin prezenţa şi
modul lor de comportare (furturi, scandaluri, etc.) aduc mari
nemulţumiri populaţiei, care este indignată de purtarea acestora
înfăţişând un exemplu urât de viaţă morală în mijlocul populaţiei
noastre. La aceasta se mai adaugă şi faptul că aceşti polonezi prin
situaţia lor constituie un pericol pentru armată, care este foarte
numeroasă. Se cere evacuarea acestor polonezi în altă regiune unde se
găsesc trupe. "52
Într-o telegramă din 20 noiembrie 1939 înaintată de prefectul de

Putna, lt.col. Emil Rădulescu, către Ministerul Ordinii Publice, se
menţiona că "în judeţ sunt 137 refugiaţi polonezi care doresc să
părăsească ţara"53 • Conform tablourilor nominale întocmite de Pretura
Plasei Mărăşeşti, refugiaţii polonezi care au depus cereri pentru
emigrare erau domiciliaţi în Diocheţi (3 1 ), Neicu ( 1 9), Străoane de Jos
(5), Panciu (46)54 şi Focşani (36).55
La jumătatea lunii noiembrie 1 939 numărul polonezilor refugiaţi
pe teritoriul judeţului Putna se ridica Ia 4 1 2, din care 346 erau bărbaţi,
36 femei şi 30 copii56.
Delegat Ia Ministerul Ordinii Publice Bucureşti, Pavel Cristache,
51 Ibidem, dosar nr. l 2811939, f.2 1
52 Ibidem, f.23
53

Ibidem, f.64

54 Ibidem, f.65
55 Ibidem, f.7 1
56 Ibidem, dosar nr. I 30/ 1 939, f.334
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subşef de birou la Prefectura Judeţului Putna, a fost însărcinat cu
ridicarea drepturilor băneşti acordate polonezilor de statul român pentru
luna noiembrie, sumă care totaliza 595 .000 lei. Pentru prima decadă a
acestei luni au fost alocaţi 200.000 lei pentru hrana şi cazarea
refugiaţilor, iar pentru intervalul 1 6 - 30 noiembrie 1 939 au fost
cheltuiţi 396.500 Iei în acelaşi scop.5 7
La 25 noiembrie 1 939, Prefectura Judeţului Putna informa Poliţia
Oraşului Focşani că "în conformitate cu Adresa nr. J205/1 939 a

Comisariatului General pentru Evidenţa şi Asistenţa Refugiaţilor
Poloni, preoţii catolici poloni pot vizita localităţile unde sunt cazaţi
refugiaţii polonezi civili, fără să fie însoţiţi de delegaţi ai Crucii
ROŞI!. . 58
.

..

La începutul lunii decembrie 1 939, numărul refugiaţilor din
9
judeţul Putna era de 404 (343 bărbaţi, 35 femei, 26 copii). 5
Dintr-o statistică întocmită de Comandamentul Teritorial 5,

Biroul 2 Mobilizare, în perioada septembrie - octombrie 1 939 un număr
de 39 de persoane fizice şi instituţii au cumpărat autovehicule de
provenienţă poiană prin intermediul Comisiei de validare, care a
funcţionat pe lângă această Prefectură. 60
Şi în luna decembrie 1 939, la Prefectura Judeţului Putna au fost
înregistrate numerose cereri din partea refugiaţilor poloni, prin care
solicitau fie permisiunea pentru a se deplasa la Bucureşti pentru a obţine
actele necesare ieşirii din ţară, fie doreau transferul pentru a se stabili în
alte zone ale României.
Prin Adresa nr.2032/4 decembrie 1 939, Prefectura Judeţului
Putna solicita Poliţiei Bucureşti acordul pentru ca următorii refugiaţi să
se deplaseze la Legaţia Poiană din Bucureşti, pentru a obţine actele
necesare părăsirii ţării: Stanislaw Czajlowscki, Lenartowicz Tadeusz,
57

Ibidem, f.332

�8

Ibidem, f.35 1

59

Ibidem, f.4 1 4

60

Ibidem, f.422
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Szteinducker
Zbigniew,
Stanislaw
Tyrankiewicz,
6
Juraszynscki, Marjan Haus şi Bronislaw Paskowscki. 1

Zbigniew

Cât priveşte transferul unor refugiaţi polonezi din judeţul Putna
către alte regiuni din România, cererile depuse, în acest sens, la
Prefectura Putna erau multiple.
La 4 decembrie 1 939, Zainschievici Leon dorea aprobarea pentru
6
a se muta împreună cu familia la Ploieşti. 2
La l l decembrie, alţi trei polonezi (Plonka Karol, Romanek
63

Michael şi Cozba Stanislaw) au cerut transferarea lor la Constanţa.

O altă cerere pentru transfer la Turnu-Severin venea la 8 ianuarie

1 940 din partea lui Bielecwi Ştefan din Focşani. 64

Conform unui acord intervenit între Straja Ţării şi Comitetul
American pentru Ajutorarea Refugiaţilor Poloni, acord aprobat de
primul-ministru Argetoianu şi comandantul Teofil Sidorovici, s-a
hotărât

înfiinţarea unor cămine pentru "înlesnirea materială a
refugiaţilor poloni şi asistenţa lor morală, îndatoraţi a se feri de orice
manţfestare politică şi a funcţiona în perfecte condiţii de ordine şi
legalitate. " Oraşele în care au fost create asemenea cămine au fost:
Buzău, Târgovişte, Ploieşti, Craiova, Târgu - Jiu, Tumu-Severin, Slatina,
Râmnicu - Sărat, Tumu Măgurele, Caracal, Pucioasa, Constanţa,
Călimăneşti, Giurgiu, Râmnicu - Vâlcea,
65
Argeş, Strehaia şi Orşova.

Focşani, Drăgăşani, Curtea de

Sumele cheltuite de autorităţile locale cu întreţinerea refugiaţilor
din Polonia, în intervalul septembrie - decembrie 1 939, au fost decontate
de Ministerul Ordinii Publice şi Ministerul de Interne.
De la Ministerul Ordinii Publice, Prefectura Judeţului Putna a
încasat următoarele sume: 1 6 - 3 1 octombrie 1 939
6

1

6�

încasat prin stat -

Ibidem, f.477
Ibidem, f.472

63

Ibidem, f.489

M

Ibidem, f.487

65

-

Ibidem, f.535
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662.400 lei
Plătit drepturi băneşti - 63 5 .000 lei
Rest neachitat - 27.400 lei
1 - 1 5 noiembrie 1 939 - încasat

-

5 94.000 lei

achitat - 5 79.750 lei
rest neachitat - 14.25 0 lei
Sumele rămase neachitate (4 1 650 lei) s-au datorat plecării
nejustificate a unor refugiaţi.66
Banii decontaţi de Ministerul de Interne au fost cheltuiţi de
autorităţile putnene pentru întreţinerea polonezilor refugiaţi, în perioada
noiembrie - decembrie 1 939, astfel:
- 1 6 - 30 noiembrie 1 939 încasat - 5 95 . 500 lei
achitat, drepturi 507.000 lei
rămas neachitat - 88. 500 lei
-

-

- 1 - 1 5 decembrie 1 939 - încasări ...., 3 50.000 lei
plătit în avans - 376.000 lei

plătit mai mult - 26.000 lei67
- 30 decembrie 1 939 - sume neachitate rămase în casă

-

1 5 6.400

lei
sume plătite mai mult

-

26.000 lei

Banii rămaşi în casă la sfârşitul lunii decembrie 1 939 erau în
sumă de 1 30.400 lei.68
O nouă Decizie a Ministerului de Interne din ianuarie 1 940
stabilea valoarea alocaţiilor zilnice atribuite polonezilor refugiaţi în
România.
Articolul 1 prevedea că alocatia zilnică era de: 80 lei pentru adulţi
şi 40 lei pentru copii.
Conform articolului 3 "refugiaţilor poloni intelectuali şi familiilor

lor li se dă un spor de 25 % peste alocaţiafzxată. "
66 Ibidem, f.497
67

Ibidem, f.499

68

Ibidem, f.499 verso
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Articolul 4 prevedea că familiile cu mai mult de trei persoane vor
primi o alocaţie egală cu alocatia pentru oameni maturi.
Articolul 7 al acestei Decizii Ministeriale prevedea că refugiaţilor
polonezi utilizaţi în întreprinderi nu li se va acorda alocaţia zilnică,
deoarece aceştia primeau o indemnizaţie.69
Conform Jurnalului Consiliului de Miniştri nr. l 74 apărut în

,,Monitorul Oficial" nr.37/1 4 februarie · 1 940, Ministerul Apărării
Naţionale, Aerului, M arinei şi Înzestrării a fost autorizat ,,să execute
rechiziţii asupra tuturor materialelor poloneze proprietate particulară
aflate pe teritoriul României, în privinţa cărora nu există vreo convenţie
sau tratat internaţional şi care sunt necesare nevoilor annatei sau
apărării naţionale. Preţul şi plata materialelor rechizitionate se vor
face în confonnitate, cu dispoziţiile Legii Rechiziţiilor. "70
În Raportul nr. l 42/1 940 din 23 iulie, Prefectura Judeţului Putna
informa Ministerul de Interne că ,,din timpul refugierii polonilor au

rămas în Focşani şi diverse sate un număr de 53 refugiaţi poloni.
Acestora li se plăteşte câte 100 lei zilnic şi îşi duc viaţa nefăcând nimic.
Prin ordinele existente, Ministerul de Interne nu a pennis re.fugierea
basarabeni/ar şi bucovinenilor în Regiunea Focşani, decât la
funcţionari, dat fiind că aici este un teritoriu de apărare cu multe
fonnaţiuni de lucru pentru fortificaţii, aviaţie etc. Este cazul imperios ca
aceşti refugiaţi poloni să fie plecaţi spre o altă regiune, unde orice
acţiune subversivă nu ar avea efect asupra siguranţei Statului. Rugăm
pentru aceasta, din experienţa ce am avut-o la conducerea Prefecturii
Cernăuţi, unde aceşti poloni, neavând ce face, lansau tot felul de ştiri
tendenţioase şi aţâţau spiritele.
Pe toţi aceşti refugiaţi poloni îi vezi toată ziua plimbându-se pe
străzi, în cafenele şi cofetării, unde discută destul de vehement.
Conversaţia lor se deosebeşte foarte puţin de cea rusă şi foarte uşor

69

Ibidem, f.5 10

70

Ibidem, dosar nr. I 32/ l 939, f.42
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pune pe cetăţeni în credinţa că ar avea de a face cu ruşii ". 71
Coroborată cu documentele arhivistice, problematica prezenţei
refugiaţilor polonezi pe teritoriul României se dovedeşte a fi fost mult
mai complexă decât acţiunea politica - diplomatică a guvernului român
în conjunctura europeană a declanşării celui de-Al Doilea Război
Mondial.
Prezenţa refugiaţilor polonezi a ridicat în faţa autorităţilor statale
şi judeţene o multitudine de chestiuni de ordin material, financiar şi
uman, cărora a trebuit să le facă faţă prin eforturi suplimentare
organizatorice şi administrative.
Dincolo de această complexitate, prezenţa polonezilor refugiaţi în
fostul judeţ Putna, probează alături de tot ceea ce s-a petrecut şi în alte
judeţe ale ţării sentimentele de solidaritate, de înţelegere a dramei
poporului polonez cu care românii, din toate straturile sociale, au privit
şi acţionat în situaţia creată de desfăşurarea evenimentelor.
Sub acest aspect, mărturiile arhivistice putnene capătă sensul
documentului istoric, întregind, prin aspectul lor particular, înţelesul
general al evenimentului ca atare.

71

Ibidem, dosar nr. l 4211 940, f.264
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SITUAŢIA REFUGIA ŢILOR BASARABENI ÎN VRANCEA
(1940 - 1941)
Gheorghe Miron

Datorită Ultimatumului sovietic din iunie 1 940, Consiliul de
Coroană hotărăşte cedarea, fără luptă, a Basarabiei şi Bucovinei de
Nord. La 28 iunie, guvernul român a transmis prin Gheorghe Davidescu,
ministrul României la Moscova, răspunsul său: "Guvernul român,

pentru a evita gravele urmări pe care le-ar avea recurgerea la forţă şi
deschiderea ostilităţilor în această pane a Europei, se vede silit să
primească condiţiile de evacuare specificate în răspunsul sovietic " . 1
Cum Nota ultimativă avea anexată şi o hartă realizată la scara
1 : 1 .800.000 pe care Molotov, cu un creion roşiu neascuţit, fixase traseul
noii frontiere, România avea să piardă şi Ţinutul Herţa cu regiunea
învecinată, căci grosimea liniei trasate acoperea încă zece kilometri.2
Prin cedarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa,
România pierdea un teritoriu de 50.762

km2, cu o populaţie de

3.9 1 5.000 locuitore.
Armata Roşie a traversat Nistru! trecând la ocuparea Basarabiei şi
Bucovinei de Nord în ziua de 28 iunie 1 940, ora 1 3. Trei ore mai târziu,
Consiliul de Miniştri al României, surprins de rapiditatea acestui act şi
1 Viorica Moisuc, Istoria relaţiilor internaţionale până la mijlocul secolului

al XIX-lea, Editura Fundatiei România de Mâine, Bucureşti, 2002, p.279
2 Florin Constantiniu, Între Hitler şi Stalin. România şi Pactul Ribbentrop
Molotov, Editura Danubius, Bucureşti, 1 99 1 , p.93
3

Ibidem, p.95
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de faptul că sovieticii nu respectaseră cele patru zile acordate evacuării
teritoriilor ce urmau a fi cedate, stabileşte în grabă măsuri administrative
care vizau evacuarea celor două provincii, cerând armatei române să se
retragă în ordine şi să nu răspundă cu foc, chiar dacă ar fi fost
provocată.4
Cu o

ZI m

urmă, Regele îl pnmtse în audienţă pe ministrul

Germaniei la· Bucureşti, Wilhelm Fabricius, care 1-a avertizat pe
suveranul român că în caz de rezistenţă armată împotriva URSS,
Ungaria şi Bulgaria vor intra în acţiune, iar România va fi zdrobită,
pierzând nu numai Basarabia şi Bucovina, ci mult mai mult.5
Teritoriile rupte din trupul României au fost organizate conform

,,noii

ordini" bolşevice.

Sovieticii

au

scos

în

afara organelor

administrative existente, instituţiile judiciare, militare, poliţieneşti.
Armata Roşie şi N.K.V.D.-ul au trecut la o politică de teroare,
arestări, deportări şi execuţii în masă asupra tuturor celor ce se opuneau
sistemului comunist.
A fost creată Republica Socialistă Moldovenească Unională prin
unificarea vechii R.S.S.M., creată de Stalin în stânga Nistrului în 1 924,
cu o parte a Basarabiei anexate, iar sudul acesteia, judeţul Hotin şi
Nordul Bucovinei au trecut în componenta Ucrainei.6
Timpul scurt în care au trebuit să fie evacuate cele două provincii
româneşti a ridicat mari probleme de ordin logistic.
Locuitorii provinciilor cedate au aflat cu foarte puţin timp înainte
despre soarta ce-i aştepta, mulţi dintre ei plecând de la serviciu direct la
gară. 7 Şi aici, au existat mari probleme, căci trenurile pentru a pleca în
4 I.Scurtu (coord.), Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998, ediţia a

11-a, revăzută şi adăugită, Editura Semne, Bucureşti, 1 998, p.2 1 1
5 Viorica Moisuc, op.cit., p.279
6 Ibidem, p.282
7 Pantelimon N. Halipa, N. P. Nistreanu, Victor N. Nistreanu,

Calvarul

românilor basarabeni şi bucovineni, Editura Scrisul Prahovean - Ceraşu,
200 1 , p. l24
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ţară erau foarte puţine ca număr, evacuându-se, prioritar, tehnică
militară, armament, arhive.
Firesc, exodul

miilor şi

miilor de refugiaţi

basarabeni şi

bucovineni a creat o problemă pentru statul român. Simţământul
solidarităţii umane şi naţionale cu românii năpăstuiţi de peste Prut
trebuia să capete un conţinut concret, de ordin politica-administrativ,
material şi financiar, atât la nivel guvernamental cât şi local, în toate
judeţele care au primit refugiaţi din provinciile cedate.
Dar, ceea ce impresionează şi capătă semnificaţii istorice
deosebite, rămâne efortul românilor de pe tot cuprinsul ţării, al
oficialităţilor şi instituţiilor locale de a fi alături de ei, de a alina, pe cât
posibil, suferinţele lor, declanşând o susţinută campanie de măsuri şi
acţiuni menite a veni in ajutorul acestora.
Sub acest aspect, mărturiile documentare şi arhivistice din fostul
judeţ Putna sunt nu numai edificatoare ci, mai mult, completează şi
conferă caracterul de naţional al solidarităţii româneşti cu fraţii
basarabeni şi bucovineni, retraşi din calea urgiei staliniste.
Situaţia

din

ţară

era

tensionată

încă

înainte

de

sosirea

Ultimatumului sovietic din 26 iunie 1 940, mulţi oameni aşteptând,
datorită situaţiei internaţionale, ca ghilotina revizionistă sovietică,
maghiară sau bulgară să cadă asupra României.
La 15 iunie, Ministerul de Interne sesiza prefecţii că în regiunile
de la frontiere sunt semnalate fapte care au pus autorităţile în faţa unor
situaţii inedite. Astfel, unii dintre funcţionari începuseră să facă pregătiri
împreună cu familiile lor în vederea întoarcerii în Vechiul Regat, ,,deşi
nicio dispoziţie oficială, ca şi situaţia locală, nu îndreptăţeau atitudinea
lor şi nici asemenea măsuri". 8 Prefecţii şi Rezidenţii Regali trebuiau să
aplice cele mai drastice sancţiuni funcţionarilor care, prin atitudinea lor,
duceau la alarmarea inutilă a populaţiei locale.
Drama în care se zbătea România în iunie 1 940 este reflectată şi
8 Arhivele Nationale Vrancea (în continuare se va cita: A.N.Vn.), fond

Prefectura Judetului Putna, dosar nr. l 20/ 1 940, f.244
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de un document descoperit în arhivele vrâncene, Ordinul nr. l 30/940, al
Ministerului de Interne. Pretorii şi primarii din judeţe sunt obligaţi ca, în
ziua de 23 iunie, în toate satele şi comunele să se oficieze un Te-Deum
în prezenţa autorităţilor, străjerilor şi premilitarilor "ca să rugăm pe
Dumnezeu să întărească puterile M.S.Regelui Carol al II-lea pentru
desăvârşirea şi consolidarea unirei şi păcii româneşti"9 • În faţa
pericolului extern, Regele făcea apel la toată societatea românească, era
dispus să colaboreze cu duşmanii săi ireductibili, legionarii şi spera ca
prin înfiinţarea Partidului Naţiunii să fie întărit interiorul ţării.
La 27 iunie 1940, Carol al II-lea semnează decretarea mobilizării
armatei.
Mihail Ghelmegeanu, ministrul de Interne, transmite prefecţilor
ca grosul populaţiei să rămână pe loc, să nu fie nici o evacuare, excepţie
făcând cele ordonate de armată. Autorităţile trebuiau să stăpânească
starea de spirit a românilor în râport cu populaţia minoritară. Trebuiau
evitate cu orice preţ conflicte şi ciocniri. Cum în teritoriile cedate se
aflau şi 80.000 etnici germani, se cerea ca faţă de aceştia să fie luată o
atitudine de desăvârşită solicitudine.

10

Retragerea armatei române şi a populaţiei civile din teritoriile
cedate s-a făcut în condiţii extrem de grele. Armata română a fost
atacată de elemente comuniste în rândul cărora se găseau şi unii evrei.
Cum în România existau şi sentimente antisemite, ce-i drept nu
exprimate cu violenţă, s-a ajuns la situaţia în care evreii au fost
consideraţi drept ţap ispăşitor. Faptul că sentimentele antisemite s-au
amplificat în iunie 1 940, transpare şi din documentele putnene.
La 29 iunie, o Notă Informativă a Poliţiei Oraşului Focşani
avertiza prefectul despre posibilitatea izbucnirii unor violenţe îndreptate
împotriva evreilor din oraş, ca represalii faţă de cele petrecute la
Cernăuţi şi Chişinău. Aici, ostaşi şi ofiţeri români au fost ucişi sau răniţi
de către bande comuniste în rândul cărora erau şi evrei.
9 Ibidem, dosar nr. l l l/ 1 940, f.59
10 Ibidem, f.62
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În document, se arată că .Jniţiativa nu este pornită din sânul
legionarilor care, din contră, au cuvânt de ordine de a nu tulbura
liniştea internă în aceste timpuri, această iniţiativă este luată de
adevăraţii români (sic!), pensionari, civili, meseriaşi, indignaţi de
atitudinea provocatoare făţişă a multora din evreii din Focşani. " 1 1
Pentru a preîntâmpina escaladarea unor conflicte, prefectul cerea Poliţiei
să fie luate măsuri urgente pentru menţinerea ordinii publice, să verifice
periodic starea de spirit a populaţiei locale, dar şi a aceleia evacuate din
Basarabia şi Bucovina de Nord şi să fie împiedicată orice propagandă
subversivă (comunistă)1 2 •
O zi mai târziu, I.Milea, şeful Poliţiei din Focşani, raportează că
populaţia evacuată este calmă şi, faţă de toate zvonurile care circulau în
oraş, precizau că nu li s-a făcut nici o ingerinţă din partea trupelor
sovietice. Ei arată că cei care s-au dedat la excese erau unii evrei şi, în
general, toţi acei care aveau principii comuniste şi care din primul
moment al intrării trupelor sovietice în provinciile cedate, şi-au
manifestat pe faţă sentimentele antiromâneşti.
Au fost luate măsuri pentru preîntâmpinarea tulburării liniştii
publice, iar posturile de gardieni au fost dublate şi întărite cu patrule
militare. 1 3

În semn de solidaritate cu fraţii de peste Prut şi pentru a sublinia
durerea naţională, în zilele de 28, 29 şi 30 iunie 1 940, au fost interzise
spectacolele de teatru, cinematograf sau de altă natură, precum şi dansul
şi muzica din sălile de consumaţie, restaurante şi grădini. 14

La 3 iulie 1 940, ora 1 3, circulaţia a fost suspendată în întreaga
ţară timp de un minut, drapelul naţional a fost arborat cu doliu, iar
populaţia a păstrat un moment de reculegere în amintirea provinciilor

1 1 A.N.Vn., fond Poliţia Oraşului Focşani, dosar nr. l 9/ l 940, f. l 40
12

/.l

ldem, fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. l l l / 1 940, f.69
Ibidem, f.73

14 A.N.Vn., fond Poliţia Oraşului Focşani, dosar nr.6/l 940, f.248
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pierdute. 1 5
Cu toate măsurile luate de către autorităţi, n-au putut fi evitate
unele excese, în special ale militarilor, îndreptate împotriva evreilor,
percepuţi ca principali vinovaţi de cele petrecute în Basarabia.
La 1 iulie 1 940, la sosirea trenului Rapid nr.52 Dorneşti
Bucureşti, în Gara Mărăşeşti au încercat să urce mai mulţi evrei. Un
grup de soldl!ţi care n-au putut fi identificaţi ulterior, i-au lovit şi
împiedicat să ajungă în tren.

16

O zi mai târziu, la sosirea trenului Personal 6002 laşi - Mărăşeşti,
a fost predat Poliţiei din Mărăşeşti de către organele C.F.R. Iosub
Rabinovici, din comuna Răducăneni, judeţul Fălciu. Acesta, între staţiile
Bârlad şi Tecuci, a fost bătut crunt de nişte militari, dezbrăcat de haine, i
s-au furat 3 . 1 79 lei şi livretul militar. Între Tecuci şi Cosmeşti a fost
aruncat din tren în timp ce acesta mergea, în plină viteză. Rabinovici a
fost internat la Spitalul din Mărăşeşti, însă autorii acestui act reprobabil
n-au fost identificaţi nici de această dată. 1 7
Soldatul Moraru D.lon din Regimentul 1 1 Artilerie, se afla în
permisie având asupra sa arma, baioneta şi cartuşele. În comuna Cucova
a bătut crunt o evreică, strigând că i s-a dat drumul de la regiment ca să
omoare evrei. După arestarea sa, prefectul a cerut ca soldaţii plecaţi în
permisie să nu mai aibă armament ,,pentru a putea evita angajarea

instituţiei Annatei în astfel de incidente şi a păta unifonna militară"

. 18

Un Raport al Poliţiei din Focşani cu privire la starea de spirit a
populaţiei pe perioada 27 iunie

-

7 iulie 1 940, arata că deşi s-au dat

comunicate liniştitoare din partea autorităţilor, populaţia freamătă de
nelinişte, aşteptând zi de zi evenimente care ar duce la declanşarea
războiului cu Uniunea Sovietică. Şeful Poliţiei arată că faţă de
minoritarii evrei s-au înteţit agresiunile şi, dacă în oraşe nu s-au petrecut
15 Ibidem, f.254 verso
16 A.N.Vn., fond Prefectura Judetului Putna, dosar nr. l l l / 1 940, f.83
1 7 Ibidem, f.93

18

Ibidem, dosar nr. l l0/1 940, f.267

294

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Situaţia refugiaţilor basarabeni În Vrancea
incidente, acest fapt se datorează măsurilor de siguranţă luate din timp.
În ceea ce priveşte politica internă se remarcă ascendentul
Mişcării Legionare, opinia publică privind cu încredere într-un viitor
guvern legionar, singurul care ar putea căpăta sprijin german. Legionarii
sunt consideraţi "oameni ai viitorului, către care se îndreaptă nădejdea

că vor putea ca, prin simpatiile ce le au în străinătate, să stăvilească
pretenţiunile vecinilor noştri. " 19
Autorităţile române au manifestat Înţelegere şi au acordat sprijin
evreilor care doreau să se stabilească în teritoriile cedate. Prin Ordinul
nr. 145/940 al Ministerului de Interne, populaţia evreiască putea trece, în
limita posibilităţilor de circulaţie şi de transport, în Basarabia. Totodată,
se specifică să fie luate cele mai severe măsuri de siguranţă pentru ca
nimeni să nu bruscheze sau să agreseze evreii ce vor pleca în Basarabia,
comandanţii companiilor de jandarmi fiind direct răspunzători de
îndeplinirea acestui ordin. 20
Dacă autorităţile române au arătat compasiune faţă de evreii care
urmau să plece benevol, lucrul nu este valabil şi pentru sovietici. La
jumătatea lunii iulie 1 940, autorităţile sovietice au interzis pătrunderea
în Basarabia a evreilor regăţeni, fiind permisă doar intrarea celor
originari din Basarabia. 21
Reorientarea politicii externe a României, renunţarea Ia garanţiile
anglo-franceze din 1 3 aprilie 1939 şi apropierea de Germania, au
precedat adoptarea unor măsuri cu caracter antisemit. La 1 2 iulie 1 940,
ministrul de Interne, generalul David Popescu, a dispus licenţierea
tuturor

funcţionarilor

de

origine

evreiască

din

toate

unităţile

administrative.
Erau revocaţi din funcţii şi funcţionarii evrei botezaţi sau care
purtau nume româneşti, soţiile creştine ale evreilor şi evreicele soţii de

19

A.N. Vn., fond Poliţia Oraşului Focşani, dosar nr.2 1 / 1 940, f. 1 04

20 Idem, fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. l l l/ 1 940, f.9 1
2 1 /bidem, f. 1 1 2
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români. 22
Două săptămâni mai târziu, David Popescu revine asupra acestei
măsuri, specificând că funcţionarele creştine căsătorite cu evrei nu vor fi
scoase din serviciu. 23
La începutul lunii iulie 1 940, Ministerul Propagandei Naţionale
hotărăşte crearea pe lângă fiecare Ţinut a unor centre care să informeze
Ministerul despre starea de spirit din ţară, să difuzeze ştirile oficiale în
provincie şi să prevină zvonurile tendenţioase, potrivnice intereselor
naţionale. 24
Datoria Rezidenţilor Regali, până la înfiinţarea unor Comitete
pentru propagandă, era de a-şi îndrepta toată atenţia pentru realizarea
următoarelor comandamente ale propagandei: 25
- să refacă moralul populaţiei civile şi să păstreze încrederea în
oastea română
- să dea lămuriri cu privire Ia cauzele care au dus la retragerea
rară luptă din Basarabia şi Bucovina de Nord, cu toate că propaganda
afirmase continuu că România putea conta pe propriile ei forţe de
apărare
- să menţină mereu vie amintirea provinciilor pierdute, prin
propagandă scrisă şi orală
- să ţină legătura cu românii dincolo de graniţă
- să stimuleze producţiile literare revizioniste româneşti
- să dea o atenţie deosebită populaţiei civile româneşti din zonele
de graniţă, zone cu elemente de susţinere pentru orice eventuală nouă
încercare de ştirbire teritorială.26
Pe acest fond la, 30 iulie 1 940, s-a constituit la Focşani Comitetul
de

Informaţie şi

Propagandă

Judeţeană,

compus

22 Ibidem, f. I 07

23 Ibidem, f. l 28
24

Ibidem, dosar nr. l l 0/ 1940, f.298

25

Ibidem, f.300

26 Ibidem, f.30 l
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V.Ionescu, prefectul judeţului, profesorul Ion Florea, preşedintele
Căminului Cultural Judeţean, lt.col. T.Botez, comandantul Legiunii de
Străjeri Putna, I.Crângu, subinspector şcolar şi delegatul Gărzilor
Naţionale, Popescu. S-a hotărât ca metoda de lucru să fie propaganda
orală. S-a renunţat la propaganda din presa locală, întrucât aceasta nu se
citeşte la ţară, iar pentru oraş publicaţiile centrale erau considerate
suficiente.
În fiecare duminică, în toate satele din judeţ urma să se ţină câte o

conferinţă de către învăţători şi preoţi27, ,,Singurii factori care ar putea

să aducă o redresare morală, vorbind locuitorilor în biserică despre
dragostea de neam, de legătura sufletului românesc cu provincia de
peste Prut, să insufle nădejdea într-o apropiată realipire, să creeze o
stare de încredere în măsurile luate de guvern şi în viitorul ţării"28 •
În acelaşi scop este repartizat de la Ţinutul Dunărea de Jos,

V.Măgureanu, referent 1, specializat în probleme de propagandă. 29

Odată cu sosirea primilor refugiaţi, Ministerul de Interne a luat

măsuri cu privire la încartiruirea şi ajutorarea lor. Astfel, cei din
Bucovina şi judeţul Hotin urmau să fie încartiruiţi în judeţul Neamţ, cei
din Soroca şi Bălţi în judeţul Bacău, locuitorii din Lăpuşna şi Orhei
treceau prin Tecuci şi Buzău spre Mizil şi Pătârlagele. Prin Galaţi,
urmau să tranziteze cei din Tighina şi Cetatea Albă pentru a fi
încartiruiţi în judeţul Argeş, iar în Muscel erau repartizati cei din Cabul
şi Ismail. 30

În judeţul Putna, datorită faptului că aici era un teritoriu de
apărare, cu multe formaţiuni de lucru pentru fortificaţii şi apărare
antiaeriană, de teama infiltrării spionilor sovietici, a fost interzisă
încartiruirea refugiaţilor basarabeni şi bucovineni, excepţie făcând

27 Ibidem, f.3 1 0
28

Ibidem, f.3 1 0

29

Ibidem, f.3 1 7

30

Ibidem, f.290

verso
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funcţionarii publici.31
Regulile stabilite erau foarte stricte. Un refugiat nu avea dreptul
de a-şi stabili domiciliul decât în zona indicată de către Ministerul de
Interne, excepţie făcând cazul când avea rude sau prieteni în altă
localitate.
În zonele militare nu puteau călători dintr-un oraş în altul decât cu
acordul prefectului respectiv. În toate regiunile unde erau staţionate
trupe aveau loc razii, în gări, mijloace de transport, la sate şi oraşe,
pentru a preîntâmpina acţiunile de spionaj ,,avându-se în vedere că
spionii vin cu acte false bine ticluite". 32
Oraşul Focşani nu se confrunta numai cu problema românilor de
peste Prut. Un număr de 53 refugiaţi poloni se aflau în oraş din toamna
anului 1 939, după ocuparea Poloniei de către germani şi sovietici.
Într-un Raport înaintat Ministerului de Interne, prefectul se arată
nemulţumit de faptul că ,,acestora li se plăteşte câte 100 lei zilnic şi îşi

duc viaţa nefăcând nimic . . . este cazul imperios că aceşti refugiaţi
poloni să fie plecaţi spre o altă regiune, unde orice acţiune subversivă
nu ar avea efect asupra Siguranţei Statului. Propun pentru aceasta, din
experienţa ce am avut-o la conducerea Prefecturii Cernăuţi, unde aceşti
poloni, neavând ce face, lansau tot felul de zvonuri tendenţioase şi
aţâţau spiritele. Pe toţi aceşti refugiaţi poloni îi vezi toată ziua
primbându-se pe străzi, în cafenele şi cofetării, unde discută destul de
vehement. Conversaţia lor se deosebeşte foarte puţin de cea rusă şi
foarte uşor pune pe cetăţeni în credinţa că ar avea de-a face cu ruşii. "33
Din primele zile ale sosirii refugiaţilor, autorităţile putnene au
căutat să chibzuiască cât mai bine banii destinaţi ajutorării acestora.
Ţinutul Dunărea de Jos trimite la începutul lunii iulie 1 940 suma de
5 .000 lei, însă Primăria contribuie cu încă 50.000 lei din fonduri proprii,

31 Ibidem, f.264
32

Ibidem

33 Ibidem
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pentru cumpărarea de alimente pentru refugiaţi. 34 La 1 7 iulie 1 940,
Ministerul de Interne se interesa dacă în judeţ au fost oameni care n-au
beneficiat de ajutoare şi dacă au fost suficiente fonduri sau s-a apelat la

alte surse bugetare. 35

Solidaritatea cu fraţii năpăstuiţi de peste Prut se materializează
prin organizarea de colecte publice pentru strângerea de fonduri şi
alimente.
La 1 9 iulie 1940, prefectul dispune ca echipele care participă la
strângerea de ajutoare să depună la Prefectură, în termen de trei zile,
listele, banii şi materialele colectate, menţionând că pe viitor nu se vor
mai face asemenea acţiuni decât pe liste oficiale.36 Aceasta, probabil
pentru a ţine o evidenţă strictă a sumelor strânse, dar şi pentru a preveni
eventualele tentative de sustragere a fondurilor.
Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul de Interne au
autorizat Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie ca, printr-un
Comitet special, să strângă fonduri ce urmau să fie folosite pentru
refacerea financiară a industriaşilor şi comercianţilor refugiaţi. Uniunea
a cerut prefectului ca din banii colectaţi să aloce o cotă cât mai mare
care să fie vărsată Comitetului de asistenţă al comercianţilor şi

industriaşilor din teritoriile cedate.37 Cum fondurile de c�e dispunea
Prefectura aveau o destinaţie precisă, cererea este respinsă.38

Numai până la sfârşitul lunii iulie 1 940, în judeţul Putna s-au
întocmit 200 de liste de subscripţie în 93 de localităţi. 39
Prin Ordinul nr. l2.54 1 1940 al Ministerului de Interne, s-au
constituit în fiecare comună comitete formate din preoţi, învăţători şi
gospodarii

fruntaşi, însărcinate cu

strângerea de alimente,

lână,

34 Ibidem, dosar nr. l l 3/ 1 940, f. l

35 Ibidem, f.2
36 Ibidem, f.3
37

Ibidem, f.8

38 Ibidem, f.9
39 Ibidem, f. l 3
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îmbrăcăminte şi bani pentru refugiaţi.
Astfel, s-a reuşit adunarea sumei de 35.000 lei şi confecţionarea a

numeroase flanele, perechi de ciorapi şi mănuşi.40

În comuna Vizantea s-a strâns suma de 1 .430 lei41 , iar din comuna

Făurei 4580 lei, ., însă pe viitor nu se mai pot colecta alimente şi bani,

întrucât majoritatea locuitorilor sunt concentraţi şi nevoiaşi, alţii cu
vitele rechizifionate şi abia au pentru nevoile lor ". 42
Comitetul Gărzii Naţionale din Valea Seacă înfierează purtarea
nedemnă a unor ostaşi din Garda Naţională şi a câtorva persoane din
localitate care, deşi aveau o situaţie materială foarte bună au refuzat
categoric şi contribuie "Cu bunăvoinţă şi dragoste sufletească la nevoile

Ţării, că dând puţin din ceea ce au îşi consolidează drepturile şi
independenţa lor ". 43
Fără aportul acestor oameni, care n-au înţeles să fie solidari cu
semenii lor aflaţi în mizerie, s-a strâns suma de 6.000 lei, iar lista cu

numele celor 29 de oameni care n-au donat bani a fost afişată pe uşa
Primăriei din Valea Seacă, pentru a-i cunoaşte toată lumea.
În comuna Clipiceşti s-a strâns suma de 335 lei44, iar în Domneşti,
330 lei.45
În comuna Valea Seacă s-a mai efectuat încă o acţiune de
strângere de fonduri, în urma căreia s-au mai adunat încă 4.572 Iei, 28 1
kg porumb, 3 kg fasole şi 1 kg de săpun. Cum cheltuielile de ambalare şi
expediere a produselor erau mari, bunurile au fost vându te, obţinându-se
6.063

lei, bani trimişi Prefecturii

din Focşani pentru ajutorarea

refugiaţilor.46

40 Ibidem, f.56
41 Ibidem, f.50
42

Ibidem, f. 70

43 1bidem, dosar nr.87/l 940, f. l 45
44 Ibidem, f. l 62

45 Ibidem, f. l 63
46

Ibidem, f. l 44
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De asemenea, în satele Scurta şi Pănceşti s-au strâns 4.608 lei, 2
kg sodă de rufe, 5 bucăţi de săpun, haine noi sau uzate.47
La sfârşitul anului 1 940, Secretariatul de Stat al Colonizării şi
Populaţiei Evacuate, printr-un Ordin Circular adresat Comisariatelor
Generale şi Prefecturilor, reglementează provenienţa sumelor ce urmau
a fi folosite în scopul integrării în normal a populaţiei evacuate din
Transilvania de Nord, Basarabia şi Nordul Bucovinei. Banii puteau fi
obţinuţi prin credite de la bugetul Statului, de la bugetele locale sau din
contribuţii benevole. Comisariatele Generale trebuiau să se îngrijească
din timp de sumele ce aveau nevoie pentru asistenta şi plasarea
refugiaţilor.
Dacă prefecturile nu puteau acoperi cheltuielile din fonduri
proprii sau contribuţii benevole, apelau la Comisariatele de care
aparţineau. Asistenta era dată numai acelora care aveau într-adevăr
nevoie şi numai până la plasarea într-un loc de muncă, asigurându-li-se
astfel posibilitatea de a se întreţine singuri, însă . . . dacă se va constata
că sunt recalcitranţi şi ar intenţiona să devină pensionari ai statului
fără să muncească, nu vorfi ajutaţi " . 48
"

La 27 iulie 1 940, prin Decizia nr.736322 a Ministerului de Interne
au fost stabilite alocaţiile de întreţinere a refugiaţilor. Actul prevedea
stabilirea de urgenţă a sumelor ce reveneau fiecărui individ, intra în
vigoare de la 1 august şi se aplica doar celor care nu erau plasaţi la un

loc de muncă.

Suma zilnică alocată pentru întreţinerea unui om matur a fost
fixată la 50 lei, iar pentru copiii până la 10 ani, de 20 lei. În situaţia în
care capul de familie era plasat într-o funcţie publică sau privată şi
beneficia de salariu, membrii familiei sale pierdeau dreptul la alocaţie.
Beneficiarii ajutorului acordat de către Stat erau obligaţi să locuiască în
regiunile fixate de autorităţi şi să respecte dispoziţiile date cu privire la
ordinea şi liniştea publică. În caz contrar, sancţiunea era suspendarea
47 Ibidem, f. l 37
48

Ibidem, dosar nr. l l 3/ l 940, f. l 44
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ajutorului material, parţial sau total, pe o perioadă limitată.49
La 1 august 1 940, Petre Stanciu, funcţionar la Prefectură, se
deplasează la Bucureşti, unde ridică suma de 1 30.500 lei, necesară plăţii
alocaţiei refugiaţilor basarabeni şi bucovineni, precum şi a sumei
1 57.700 lei pentru refugiaţii poloni.50
La acea vreme, se găseau 206 refugiaţi care nu aveau un loc de

muncă şi trAiau din ajutoarele sociale. 51 Mulţi dintre aceştia, preferau să
încaseze banii după care se deplasau în alt judeţ, unde se înscriau la
birourile de acolo sub un alt nume, beneficiind de alt ajutor material.
De aceea este foarte greu de contabilizat numărul exact al
refugiaţilor din întreaga ţară, până acum estimându-se că aproape
300.000 de persoane s-au refugiat în România.
În a doua jumătate a lunii august 1 �40 au mai fost înscrişi încă 45
de persoane în registrul Prefecturii, suma necesară întreţinerii acestora
pentru 1 5 zile fiind de 29.700 lei.52
Funcţionarii din Basarabia şi Bucovina erau repartizati prin
transfer în posturi vacante din diferite judeţe.
Preotul Nicolae Novacov din comuna Răileanca, judeţul Cetatea
Albă, este repartizat la parohia din Păţeşti53 iar Telegă Vasile din
Bucovina este transferat la Mărăşeşti într-un post de gardian public.54
La Tribunalul Putna au fost repartizati funcţionarii Paraschiva
Mănescu, Maria Cerchez, Constanta Bohatir, Gheorghe Tomescu şi
Isidor Şandru. La sf'trşitul lunii august 1 940, neprimindu-şi salariile pe
ultimele două luni, ei se adresează prefectului cerându-i sprijinul,
întrucât ,,suntem lipsiţi de orice mijloace de trai, neavând nici o

49

Ibidem, f.5 l

50 Ibidem, f.87
51 Ibidem, f.98

52 Ibidem, f. l 02
53 Ibidem, dosar nr. l l 5 , f.337
54

Ibidem, f.338
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posibilitate de a ne procura nici măcar strictul necesar. "55
Toţi acei care lucraseră în întreprinderile şi instituţiile de stat au
primit ajutoare băneşti, sumele oscilând în funcţie de încadrare. Având
în vedere că nu aveau locuinţă, haine, ustensile casnice, ajutoarele erau
insuficiente, chiar dacă erau încadrati imediat în muncă.
Directorul Siguranţei, Eugen Cristescu acordă ajutoare cu valoare
cuprinsă între 2.000 şi 1 5 .000 lei unui număr de 439 de funcţionari care
lucraseră în cadrul Ministerului de Inteme.56
În toamna anului 1 940, mulţi dintre refugiaţi şi-au găsit un loc de
muncă, alţii au plecat în alte locuri să-şi încerce norocul, astfel încât, în
prima parte a lunii septembrie suma de 25.000 lei era necesară pentru
plata alocaţiei celor care o-aveau serviciu.
La 14 septembrie, în urma verificărilor făcute de către Poliţie s-a
constatat că 25 de refugiaţi nu se mai aflau la locurile unde fuseseră
repartizaţi. Acestora, le-a fost sistat ajutorul social, economisindu-se
suma de 22.560 lei.57
În octombrie 1 940, numărul celor care au părăsit judeţul fără a
anunţa autorităţile era de 8 1 de persoane, Statul scutind suma de 54.240
lei. 58
Mulţi dintre cei evacuaţi, datorită timpului foarte scurt de părăsire
a provinciilor o-au reuşit să-şi salveze nimic din bunurile acumulate
într-o viaţă de muncă. Unii dintre ei au cerut, pe lângă ajutoarele
acordate de către statul român, şi despăgubiri pentru pagubele suferite.
Un document aflat în arhivele vrâncene, emis de Ministerul de Interne şi
adresat prefecţilor subliniază că ,,se vor acorda numai ajutoarele
necesare acoperirii primelor cheltuieli de întreţinere şi asistenţă, fiind
cu desăvârşire interzisă acordarea de despăgubiri pentru pagubele
suferite. Date fiind împrejurările grele din ţară, veţi îngriji ca sumele ce
55

Ibidem, dosar nr. l l 3/ 1940, f.59

56

Ibidem, f.33

57

Ibidem, f.45

58

Ibidem, f.78
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le primiţi să fie întrebuinţate încât toţi refugiaţii aflaţi în nevoie să
primească un prim ajutor. "59
Au fost şi cazuri, foarte rare, când funcţionari din Basarabia au
salvat o mică parte din bunurile aflate în administraţia lor. Primarul
oraşului Cahul trece graniţa cu o trăsură, patru cai, un mânz şi o pereche
de hamuri, pe care le vinde Primăriei din Focşani, banii sunt vărsaţi la
bugetul Statului60, iar trăsura şi caii au fost repartizate unităţii de
pompieri din Focşani.6 1
O altă problemă era aceea a soldaţilor basarabeni, încorporaţi
înainte de 28 iunie 1940 şi care au fost lăsaţi la vatră. Cei mai mulţi nu
aveau

haine

civile

pentru

a

pleca

unde

doreau,

oferindu-li-se

posibilitatea de a se întoarce în Basarabia sau a rămâne în România.
Marele Stat Major, prin Ordinele nr.7300/940 şi 8000/940 a luat
măsuri ca niciun oştean din teritoriile cedate să nu plece dezbrăcat.
Unităţile militare trebuiau să cumpere, din banii Armatei, articole de

îmbrăcăminte, pentru cei care nu aveau.62

Prefectura era rugată să intervină şi pentru rezolvarea unor
probleme familiale. Datorită faptului că timpul de evacuare a fost scurt
şi unii au plecat de la serviciu direct la gară, familiile acestora au rămas
sub cizma bolşevică.
Sava Nichifor, originar din comuna Cocuruzeni, judeţul Orhei şi
repartizat cu serviciul în comuna Păţeşti, roagă prefectul să intervină
pentru repartierea familiei sale.63
Gari Constantin, plutonier în Regimentul 3 Roşiori şi detaşat la
Direcţia Fortificaţiilor, Sectorul de lucru nr.6, se afla în aceeaşi situaţie.
El a solicitat ca organele în drept să efectueze demersurile necesare
repatrierii fraţilor săi, Dionisie şi Socrate, rămaşi în satul Leova din
59 Ibidem, f.35

60 Ibidem, dosar nr. l l 0/1 940, f.324

61

Ibidem, f.328

62 Ibidem, f.386
63 Ibidem, dosar nr. I I 3/l940, f. l l7
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judeţul Cahul64
Oraşul Focşani a găzduit şi elevi din provinciile de peste Prut.
La Liceul de Fete, în octombrie 1 940 se aflau 66 de eleve care

beneficiau de bursă şi îmbrăcăminte gratuită.65 Şapte dintre acestea
locuiau '!n internatul Liceului, hrana acestora pe timpul anului şcolar
fiind suportată de către autorităţile locale.66

Prefectul acordă suma de 35.000 lei Liceului " Unirea" Focşani,
ca subvenţie pentru întreţinerea şi ajutorarea elevilor refugiaţi.67
În noiembrie 1 940, Prefectura Judeţului Putna a benefici"at de o
importantă sumă de bani, donată de către membrii comunităţii evreieşti
din judeţ.
Moritz Woegel, preşedintele comunităţii evreieşti din Focşani,
M.Grimberg,
Ianconescu,

preşedintele
reprezentantul

aceleiaşi
evreilor

comunităţi
din

din

Odobeşti

Adjud,
şi

Jack

I. Kofler,

reprezentantul comunităţii din Panciu, donează suma de 7 1 5 .000 lei în
numerar, precum şi o listă care cuprindea numele unor persoane care se
angajau să strângă încă 235 .000 lei. Banii au fost folosiţi pentru
ajutorarea refugiaţilor şi a familiilor nevoiaşe. 68
Numărul de refugiaţi era în continuă creştere. Dintr-un act al
Prefecturii Judeţului Putna, aflăm că între 28 iunie 1 940 şi 10 februarie
1 94 1 s-au stabilit în judeţ 6 1 5 refugiaţi cu acte în regulă, iar pentru alte
302 persoane urma să se întocmească o nouă situaţie, ei neavând toate
datele necesare. 69
Probabil pentru a scăpa de presiunea valului de refugiaţi care luau
cu asalt prefecturile ca să-şi primească cât mai repede ajutoarele sociale,
unii dintre prefecţi au eliberat foi de drum pentru acei care doreau să
64

Ibidem, dosar nr.24711 940, f.297

65

Ibidem, dosar nr. I I 3/ 1 940, f. I 52

66

Ibidem, dosar nr. l l 4/ 1940, f. l 99

67

Ibidem, f.202

68

Ibidem, dosar nr. l l 3/ 1 940, f. l 2 1

69

Ibidem, dosar nr. l 34/ 1 940, f.2
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meargă la Bucureşti, la Comitetul General pentru plasare. În faţa acestui
fapt, Corneliu Georgescu, ministru Subsecretar de Stat, atrage atenţia
prefecţilor să nu mai elibereze astfel de documente. Foile de drum se
eliberau numai pentru a călători la locul de plasare. În cazul în care
prefecţii nu respectau aceste norme, costul călătoriei urma să fie
suportat din salariul prefectului.70
Pentru a ne face o imagine cât mai clară asupra tragediei trăite de
cei loviţi de soartă, vom enumera câteva cazuri ale unor cetăţeni
disperaţi, ajunşi, cu tot sprijinul acordat de către autorităţi, la limita
subzistenţei.
Decebal Rus, funcţionar din judeţul Storojeneţ - Bucovina, se
stabileşte cu domiciliul la Focşani unde i se oferă şi serviciu. A luat
drumul pribegiei în toiul nopţii numai cu ce a putut lua în grabă. El
declară că ,,statul ne-a ajutat cu ce a putut, dându-ne ajutoare în bani,
plasându-ne totodată şi la diferite instituţii publice şi particulare. A vând
în vedere că viaţa se scumpeşte de la o zi la alta în mod vertiginos, că
preţurile tuturor articolelor s-au dublat, iar noi nu ne gândim numai la
traiul zilnic, ci trebuie să cumpărăm totul ca la început de gospodărie,
n-avem cu ce " . 71 El nu cere decât un ajutor bănesc pentru a-şi cumpăra
o masă, un pat, două scaune şi veselă, găsind în statul român ., singurul
sprijin pentru cei căzuţi în mizerie materială, care s-a creat fără voia
noastră " 72•
Cazul lui Vasile Iordăchescu din comuna Secureni, judeţul Hotin,
este mai interesant. Stabilit în 1929 în Basarabia, şi-a întemeiat o mică
gospodărie la 6

km de Nistru, unde avea 4 Yz ha de teren arabil în

proprietatea sa şi 1 O ha luate în arendă. Preţul proprietăţilor sale era
evaluat la 1 60.000 lei. La 28 iunie 1 940 părăseşte gospodăria, lăsând în
urmă o recoltă bogată de care n-a apucat să se bucure.
Inainte de a se stabili în Basarabia el a fost căpitan �ctiv în cadrul
70

Ibidem, dosar nr. l l 3/ l 940, f. l 48

7 1 Ibidem, f.203
72

Ibidem
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Serviciului Geografic al Armatei şi membru în Comisia Internaţională
de delimitare a frontierelor cu Ungaria, Polonia, Regatul Sârbo-Croato
Sloven, lucrând şi la harta României Mari . De la Oficiul de repartizare a
refugiaţilor din Bucureşti a primit doar o foaie de drum şi 300 lei.
Cunoscător al limbilor franceză, rusă, italiană şi germană el se
adresează prefectului deoarece, ,,după o viaţă de muncă, mă văd în
critica postură de a apela la dumneavoastră pentru a obţine un ajutor
momentan, obligându-mă a-l restitui imediat ce-mi va fi creată
posibilitatea de a munci pentru a-mi câştiga existenţa ". 73
Buliga Adrian Mircea, funcţionar al Administraţiei de Constatare
din Storojineţ şi repartizat la Circumscripţia de Constatare din Adjud,
apelează şi el ia ajutorul prefectului, cu toate că avea un salariu de 2.750
lei, suma neajungându-i să-şi întreţină soţia şi copilul său în vârstă de
doi ani. La 28 iunie 1 940, nu şi-a salvat nimic din bunurile sale, însă
împreună cu alţi zece funcţionari salvează tezaurul Administraţiei
Financiare din Storojineţ, în valoare de 1 6 milioane lei, sumă pe care o
depune la Administraţia Financiară din Piatra Neamţ în ziua de 2 iulie
1 940.74
Alţii, au avut nenorocul să treacă de două ori prin coşmarul
evacuării.

Borobaru

Vasile,

agent

sanitar,

refugiat

din

comuna

Vlădiceni, judeţul Ismail a fost repartizat împreună cu soţia şi cei patru
copii în comuna Nămoloasa, judeţul Putna. El este detaşat cu. serviciul
în oraşul Balcic, judeţul Caliacra, familia rămânându-i la Nămoloasa.
În urma cedării Cadrilaterului către Bulgaria, el este evacuat din
nou şi cere ,,să ni se dea şi pentru a mea familie ajutoarele provizorii,
fie în bani, fie în natură, pentru a înlesni întreţinerea familiei care se
află în mare suferinţă şi mizerie. " 75
Au existat situaţii când, profitând de buna credinţă a autorităţilor
şi speculând calitatea de refugiat, oameni care aveau o situaţie materială
73 Ibidem, f.258
74 Ibidem, f.285
75 Ibidem, f.202
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foarte bună au încasat sume de bani şi ajutoare în natură. Sunt semnalate
cazuri când funcţionari, ofiţeri sau oameni care deţineau proprietăţi în
restul ţării au profitat de statutul de refugiat, drept pentru care s-a decis
publicarea în presă a numelor lor.76
Lăpuşanschi Vasile, student în anul II al Facultăţii de Agronomie
din Timişoara şi originar din Bucovina, avea domiciliul în Focşani. În
octombrie 1 940, fiind la Timişoara la studii, a cerut prefectului ca suma
de 1 .500 lei, cuvenită prin calitatea de refugiat, să-i fie trimisă prin
mandat poştal. Apelează la această modalitate deoarece nu poate veni de
la Timişoara, transportul fiind prea scump şi nu are bani, specificând că
el nu beneficiază de bursă sau de alte ajutoare din partea Statului.
Prefectul îi trimite banii însă ordonă şi declanşarea unei anchete cu
privire la situaţia lui. 77
Peste o lună, în urma investigaţiilor făcute, Centrul Studenţesc
Timişoara comunică faptul că Lăpuşanschi Vasile este beneficiarul unei
burse din partea U.N.S.C.R., iar prefectul dispune radierea acestuia din
tabelul cu ajutoare.78
Bunăvoinţa şi înţelegerea autorităţilor locale transpar şi din alte
exemple, interpretate de multe ori, ca o slăbiciune a sistemului.
Tot în octombrie 1 940, prefectul trimite o Adresă lui Dumitru
Melghe, pensionar refugiat din Basarabia şi cu domiciliul în strada
Robescu nr. 1 . Cu o lună în urmă, acesta primise din partea autorităţilor
suma de 1 .500 lei, sub formă de împrumut până la primirea pensiei.

Cum acesta "uitase" să înapoieze banii, prefectul îl atenţionează că ,,în

caz contrar, vom pune poprire pe pensie şi vom lua şi alte măsuri. "19

În luna decembrie 1 940 se trece la distribuirea carnetelor de
identitate pentru refugiaţii care soseau acum.
Carnetele se eliberau pe numele capului de familie şi aveau
76 Ibidem, f. l 25
77 Ibidem, f.276
78 Ibidem, f.278
79

Ibidem, f. l l 3
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rubrici speciale în care erau trecuţi şi membrii familiei. Pentru copiii
majori, care nu rămâneau în grija familiei, se eliberau carnete separate.

Soţiile ai căror soţi rămăseseră în teritoriul ocupat sau se aflau
mobilizaţi, primeau acest act menţionându-se şi situaţia soţului.
Pentru o mai bună evidenţă a banilor pe care Statul îi acorda şi
pentru a împiedica acordarea ajutoarelor de mai multe ori aceleeaşi
familii, sumele primite erau trecute în aceste camete.80
Carnetele nu se eliberau celor veniţi în ţară înainte de 28 iunie
1 940. În mod excepţional şi după investigaţii temeinice, studenţii şi
elevii care se aflau în Vechiul Regat înainte de 28 iunie şi aveau părinţii
în provinciile cedate, primeau calitatea de refugiat dacă nu doreau să se
întoarcă acasă.
Muncitorii agricoli sezonieri care îşi aveau familiile şi gospodăria
în teritoriile răpite de sovietici, iar momentul cedării i-a surprins în
Vechiul Regat, beneficiau de calitatea unui refugiat, dar nu de toate
drepturile. Astfel, ei nu primeau ajutoare materiale, ci numai sprijinul
pentru plasarea într-un loc de muncă şi, în limita posibilităţilor,
acordarea unui teren agricol.
Cum valurile de refugiaţi căutau să se îndrepte spre Bucureşti
sperând la o viaţă mai bună, autorităţile stopează acest lucru "întrucât

capitala adăposteşte un număr prea mare de refugiaţi şi viaţa de aici
este mult prea scumpă şi anevoioasă" . 8 1
Încă din 29 iunie 1 940 s-a constituit o Comisie mixtă româna

sovietică pentru rezolvarea problemelor legate de ocuparea Basarabiei şi
a Bucovinei. 82 Generalul de divizie Aurel Aldea, delegatul României în
această Comisie care funcţiona la Odessa83, cerea Ministerului de
Interne ca tuturor persoanelor evacuate să li se ia câte o declaraţie.
Declaraţia trebuia să cuprindă date despre cât timp au stat acolo, ce
80

Ibidem, f. l 4 1

81

Ibidem, f. l 4 1 verso

82
83

I.Scurtu, op. cit., p.2 1 6
A.N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. l l 3/1 940, f. l 6 1
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tratament au suferit din partea autorităţilor sovietice, dacă li s-a permis
să-şi ia bagaje în momentul repatrierii, dacă le-au fost confiscate bunuri,
etc.
Pe baza unor asemenea declaraţii vom încerca să descriem, fără a
putea reconstitui integral, drama acestor oameni.
Agentul fiscal Ion Ţurcanu din comuna Daşcova, judeţul Orhei,
trăieşte sub · teroarea comunistă între 28 iunie şi 6 septembrie 1 940. A
dorit să plece din Basarabia încă din prima zi însă a fost oprit de către
evrei şi dezertori din armata română, adepţi ai ideilor comuniste.
Constituiţi în · bande înarmate, aceştia ieşeau la drumul mare, jefuiau
oamenii şi dezarmau unităţile militare române care se retrăgeau.
Datorită faptului că a vrut să plece în România, Ţurcanu este ameninţat
cu arestul şi deportarea în Siberia. Fuge pe ascuns la Chişinău unde se
înscrie pe listele pentru repatriere. În lipsa lui, Simion Galaţchi,
secretarul Comitetului comunist sătesc, îi aruncă soţia şi copilul în
stradă, sechestrându-i casa în care locuia precum şi un alt imobil pe
•.

care îl avea închiriat unei familii de evrei. Ion Ţurcanu pierde toate
bunurile pe care le avea, 1 6 ha. teren agricol, doi boi, două vaci şi 30 de
oi. Soţia şi copilul său reuşesc să ajungă la Chişinău, unde familia se
reîntregeşte.
Cum autorităţile sovietice i-au dat în urmărire, ei sunt nevoiţi să
se ascundă timp de două luni în vagoanele româneşti rămase pe linie
moartă în gara din Chişinău. La 6 septembrie 1 940, părăseşte Basarabia
prin punctul de frontieră Ungheni, unde sovieticii îi confiscă suma de
50.000 lei. În urma confiscării banilor a primit un act justificativ, care
însă nu avea număr de înregistrare. 84
Neculai Chirilă, agent de urmărire în comuna Aninoasa, judeţul
Cetatea-Albă, se îndreaptă spre noua frontieră în ziua de 29 iunie 1 940.
Era însoţit de preotul Mihai Tostogaru, având arnândoi bagaje cu
lucruri de strictă necesitate. În comuna Ciadarlunga, judeţul Cahul,
Chirilă Neculai este bătut şi jefuit de către nişte civili ,,şi anume evrei şi
84

Ibidem, f. l 85
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găgăuzi, luându-mi tot bagajul şi o sumă de şase mii lei, fără a ni se da
vreo chitanţă sau dovadă, doar câteva ciomege mi-a dat în loc de
chitanţă",85 spune el, precizând că din partea grănicerilor sovietici nu a
suferit vreun abuz.
Savin Tudosie era născut în Adjudul-Vechi, judeţul Putna, la 20
iulie 1 906. Îşi efectuează stagiul militar la Regimentul 10 Dorobanţi din
Focşani şi se stabileşte la Chişinău unde lucrează ca gardian public.
După ocuparea Basarabiei, el încearcă să treacă în ţară, însă în gara
Visterniceni este oprit şi arestat. Uniforma i-a fost ruptă în faţa lui
pentru a-l umili. Trimis înapoi la Chişinău, face 26 de zile de arest.
Neputându-se dovedi că pe timpul activităţii sale ca gardian public a
urmărit comunişti, este eliberat. În schimb, i s-a pus în vedere că nu
poate lua la plecare niciun bagaj cu el. Se înscrie pe listele pentru
repatriere şi, la 8 septembrie 1 940, lăsând în urmă toată agoniseala de-o
viaţă, trece în România. El spune că foarte mulţi funcţionari şi poliţişti
au fost arestaţi, căci ,,până la plecarea mea, pe ziua de 8 septembrie, nu
s-a mai aflat nimic de ei. "86
Anton M .Constantin era născut în 1 9 1 1 , în comuna Vulturu,
judeţul Putna. Din 1 939 a lucrat ca agent de urmărire la Administraţia
Financiară din comuna Litental, judeţul Cetatea-Albă. Cum în comuna
Litental nu exista telefon, n-a aflat din timp despre evacuarea Basarabiei
şi este surprins de trupele sovietice. În august 1 940, ajunge la Chişinău
şi începe demersurile pentru repatriere. 87 El afirmă că toţi funcţionarii

români au fost înlocuiţi cu evrei şi ruşi, imediat după ocuparea
Basarabiei.
Spune că nimeni nu era mulţumit de ocupaţia sovietică,
alimentele lipseau din magazine, iar articolele de îmbrăcăminte, dacă se
mai găseau, erau foarte scumpe. În ceea ce priveşte situaţia politică,
Constantin declară că nu mai exista nici un curent politic în afară de cel
85
86
87

/bidem, f. 1 74
Ibidem, f. 1 64
A.N.Vn., fond Poliţia Oraşu lui Focşani, dosar nr.39/l94 1 , f.339
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comunist, iar legionarii erau, în special, urmăriţi şi arestaţi. Nimeni nu
mai era sigur de ziua de mâine, iar populaţia nădăjduia ca armatele
române şi germane să elibereze Basarabia de iadul comunist. Faptul că a
stat sub ocupaţie sovietică până la 1 martie 1 94 1 , i-a permis să facă şi
unele aprecieri la adresa Armatei Roşii, mai ales în ceea ce priveşte
instruirea acesteia: .,Am asistat la serbarea revoluţiei când am putut

vedea cum timp de trei ore au defilat numai tancuri şi maşini blindate.
Tancurile sunt conduse foarte prost. Am dedus aceasta din faptul că în
timpul defilării un tanc s-a urcat pe trotuar şi a dărâmat un stâlp, iar
altul s-a defectat ( . . . ) moralul trupei este scăzut. Am auzit un ofiţer care
spunea că s-a săturat de comunism şi că în caz de război vor depune
armele. Ofiţerul spunea că în Basarabia lumea trăieşte bine, pe când ei
sunt lipsiţi de cele necesare traiului ". 88
La 22 iunie 194 1 , trupele române trec la dezrobirea teritoriilor
anexate de U.R.S.S. cu un an în urmă. Armata română va spăla prin
sânge şi foc ruşinea cedării fără luptă a Basarabiei şi Nordului
Bucovinei, aproape 25 .000 de militari români fiind morţi, răniţi sau
dispăruţi, numai până la 3 1 iulie 1 94 1 .
Populaţia eliberată a primit cu u n entuziasm deosebit trupele
române, căci anul petrecut sub cizma bolşevică lăsase răni adânci în
sufletele lor. Zeci de mii de persoane fuseseră deportate, sute arestate
fără a li se mai găsi urma, mulţi fiind judecaţi sumar şi executaţi de către
N.K.V.D. Calvarul românilor basarabeni şi bucovineni nu se termina
aici, căci după 1 944 ei aveau să cadă din nou pradă ocupaţiei Roşii, de
data aceasta pentru patru decenii. Consecinţele dezastruoase ale politicii
de deznaţionalizare la care au fost supuşi românii de aici se pot vedea şi
astăzi.

88

Ibidem, f.340
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BOMBARDAMENTELE ALIATE
ASUPRA JUDEŢULUI PUTNA ÎN TIMPUL
CELUI DE - AL DOILEA RĂ ZBOI MONDIAL
Gheorghe Miron

Dacă problematica participării României la desfăşurarea celui
de-Al Doilea Război Mondial, sub toate

aspectele ei, politice,

economice, militare, privite atât pe plan general-european cât şi
naţional, a constituit unul dintre obiectivele esenţiale ale istoriografiei
româneşti, ea fiind în cea mai mare parte elucidată, consecinţele
războiului asupra spatelui frontului încă mai oferă cercetării istorice date
şi mărturii relevante, mai ales pentru istoria locală.
În

acest

sens,

documentele

arhivistice

referitoare

la

bombardamentele aviaţiei inamice efectuate asupra judeţului Putna şi a
oraşului Focşani, prin consecinţele lor de ordin material, uman şi
administrativ, capătă substanţă istorică. Frontul, nu a însemnat numai
suferinţele celor ce luptau în prima linie, ci şi efortul celor de acasă care
trebuiau să susţină material unităţile combatante, fiind, deseori, ţinta
atacurilor aeriene efectuate în scop de a distruge uzinele şi fabricile
industriei de armament şi, mai târziu, de a demoraliza populaţia, cum a
fost cazul bombardamentelor aliate de la MUnchen şi Dresda.
La 28

iunie 1941. Ora 19.03, la postul de pândă din Focşani-Nord

a fost semnalat un avion sovietic care zbura dinspre Făurei spre
Mândreşti, fiind încadrat de bateriile antiaeriene.
Ora 1 9. 1 3 . La Mărăşeşti, un avion inamic care venea de la
Cosmeşti şi mergea spre Panciu a fost silit de bateriile antiaeriene să se
întoarcă pe ruta http://cimec.ro
Nicoreşti-Tecuci.
/ http://muzeulvrancei.ro
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Ora 1 9. 1 5. La postul de pândă Nămoloasa a fost semnalat un
aparat sovietic care zbura de la Măicăneşti spre Galaţi.
Ora 1 9.30. La Adjud, un avion sovietic care venea de la Sascut
spre Mărăşeşti a fost încadrat de bateriile antiaeriene.
În toate aceste incursiuni nu s-au lansat bombe fiind, probabil,
avioane de recunoaştere.
În ziua

�e 1 iulie 1940, pe teritoriul judeţului Putna au avut loc

două incursiuni ale aviaţiei inamice.
Ora 5. 1 0. La Adjud, un avion care zbura la foarte mare altitudine
de la Urecheşti la Ploscuţeni-Tecuci a lansat trei bombe brizante, cu
greutatea cuprinsă între 50 - 100 kg, la distanţa de 1 .000 m de gara din
Adjud. Bombele au nimerit în câmp deschis, nefăcând nici o pagubă.
Ora 22.30 s-a dat alarma la Focşani şi a durat 25 de minute.
Alarma s-a datorat faptului că au fost semnalate avioane inamice care se
îndreptau spre oraş, însă aparatele şi-au schimbat direcţia şi nu au apărut
deasupra oraşului.
La 3

iulie 1941. Ora 17 .25, un avion inamic, la mare altitudine,

lansează o bombă de 50 kg la 1 km nord de aerodromul Focşani, lângă
un grup de baterii antiaeriene. O altă bombă este lansată în comuna
Jorăşti, fără să explodeze, alte două bombe căzând în comuna
Mândreşti.

Din cele cinci bombe lansate în total, două nu au făcut explozie. 1
A doua zi, la ora 7.25 a fost dată alarma la Focşani, Mărăşeşti şi

Odobeşti, existând informaţii că un grup de şase avioane inamice se
îndreaptă de la Vulturu spre Focşani. Cum aviaţia de vânătoare a intrat
în acţiune, grupul inamic şi-a schimbat direcţia, îndreptându-se spre
Buzău.

9 iulie 1941. Ora 22.30. La postul de pândă Nămoloasa sunt
semnalate două aparate inamice, zburând dinspre Galaţi spre Boţârlău.
Sunt silite de focurile artileriei antiaeriene să-şi schimbe cursul spre
1 Arhivele Naţionale Vrancea (în continuare se va cita:

Prefectura Judeţului Putna, dosar nr.4 1 6/ 1 94 1 , f. l 89
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Râmnicu

·

Sărat.

La aceeaşi oră, un avion a lansat opt bombe pe teritoriul comunei
Suraia, dintre care două nu au explodat, pagubele produse de celelalte
şase fiind nule, căci au căzut pe teren viran.
Ora 22.45 . Un avion inamic, de Ia mare altitudine, lansează
manifeste adresate soldaţilor români şi germani, pe teritoriul comunelor
Boloteşti şi Găgeşti.

11 iulie 1941. La Vidra, un avion venit dinspre Panciu, face viraje
deasupra satului şi se îndreaptă spre Andreiaşu de Jos. Este urmărit de
aviaţia română şi alungat.

13 iulie 1941. Ora 1 .20. Un avion apărut prin surprindere de la
nord a lansat şase bombe brizante care au căzut Ia 100 metri de şoseaua
Focşani-Mărăşeşti.
Bombele aveau ca ţintă aerodromul Focşani Nord, însă au căzut
în câmp, pe un teren cultivat, fără a produce pagube.
Ora 1 7.50. La postul de pândă Nămoloasa, o formaţie de şase
avioane sovietice care venea de la Râmnicu-Sărat şi se îndrepta spre
Şerbăneşti a fost atacată de un avion de vânătoare german. Pilotul
german a doborât un avion sovietic pe teritoriul comunei Şerbăneşti
judeţul Tecuci. Doi dintre ocupanţii aparatului s-au salvat cu paraşutele,
fiind capturaţi de Jandarmeria română.
Ora 1 7.53. O formaţie de avioane trece prin Mirceşti, Cârligele,
Râmnicu-Sărat.2

14 iulie 1941. Ora 1 .40. La postul de pândă Focşani Nord este
semnalat un avion inamic care venea de la I vănceşti şi zbura spre
Mândreşti. Două minute mai târziu, aparatul lansează asupra comunei
Mândreşti şapte bombe brizante care au omorât două vite, rară a
produce alte pagube materiale.

15 iulie 1941. Ora 8.45. Un avion sovietic vopsit în culorile
germane a lansat în sud-vestul oraşului Focşani cinci bombe brizante şi
două incendiare care, însă, n-au explodat toate. Se înregistrează patru
2

Ibidem, f. l 90
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morţi, un militar rănit şi 1 3 civili răniţi. Două case au fost distruse şi una
avariată. Alarma a fost dată în Focşani, Adjud, Mărăşeşti şi Odobeşti.

16 iulie 1941. La postul de pândă Focşani Nord este semnalat un
avion inamic care zbura la mare altitudine. Nu se înregistrează
evenimente.

21 iulie 1941. Ora 22.05. Sunt lansate cinci bombe brizante în
comuna Andreiaşu la cantonul Monteoru, fără a produce pagube. La
marginea satului Chiriceni sunt lansate 53 bombe incendiare, pe muntele
Lapoş 1 O bombe incendiare şi 9 brizante; toate fără a produce victime
sau pagube. Alarma s-a dat la Focşani, Mărăşeşti şi Odobeşti la ora
22.07 şi a durat 30 minute.
24 iulie 1941. Ora 1 4.30. La Tulnici sunt lansate de către un

avion sovietic manifeste comuniste care au fost culese de j andarmii din

Tulnici şi înaintate Legiunii de Jandarmi Putna. 3

La 4 iulie 1 94 1 , Marele Stat Major atenţionează populaţia civilă şi
armata asupra metodelor folosite de aviaţia sovietică pentru a induce în
eroare armata şi populaţia civilă şi a produce pagube cât mai mari. Se
arată că avioane sovietice au vopsite crucea neagră germană sau
tricolorul românesc şi, zburând la mică înălţime, mitraliază populaţia
civilă şi militară. Aceştia crezând că sunt avioane aliate sau româneşti,
nu s-au adăpostit, chiar făcându-le semne de simpatie.
Astfel de cazuri soldate cu morţi şi răniţi, au fost înregistrate în
judeţele Dorohoi, Tecuci şi Covurlui. Pentru a nu cădea victime acestor
procedee, se cerea ca populaţia civilă şi militară să se adăpostească
imediat ce văd un avion, indiferent dacă i se semnalează naţionalitatea.4
Odată cu apariţia avioanelor sovietice pe cerul ţării apare şi
problema paraşutiştilor sovietici, trimişi pentru acţiuni de spionaj şi
diversiune. Cu privire la aceştia, Ministerul Apărării Naţionale emite
Ordinul nr.977/94 1 din data de 26 iulie prin care se cere luarea
măsurilor pentru capturarea acestora. Comandamentele însărcinate cu
.l

Ibidem, f. l 9 1

4

Ibidem, f.220
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apărarea teritoriului trebuiau să intensifice paza punctelor sensibile. În
acest scop erau folosiţi premilitari, organizându-se patrule a căror
misiune era descoperirea agenţilor inamici. Ministrul Apărării Naţionale
a pus chiar şi recompense pe capul acestor spioni. Astfel, cei care
descopereau un spion, viu sau mort, primeau 1 0.000 lei, cei care
semnalau cu certitudine un asemenea caz, primeau 5.000 lei, iar cei care
ajutau la capturarea lor primeau 2.000 lei. 5
În ceea ce priveşte oraşul Focşani, primul bombardament a
survenit în noaptea de 1 2 - 1 3 iulie 1 94 1 , ora 1 .20. Era un avion
sovietic, care urma traseul Nord-Sud-Est, pe un cer senin, cu lună plină,
la altitudinea 2.500 m, la 3 km Nord de Focşani şi 30 m est de şoseaua
Focşani-Mărăşeşti.
Au fost lansate cinci bombe în greutate de 1 50 kg, dintre care una
nu a explodat, bombele fiind explozive şi incendiare, întrucât s-au găsit
gropile şi vegetaţia pârlită pe o rază 15 - 1 8 metri de la centrul exploziei.
Victime nu au existat, iar pagubele produse au fost foarte mici.
Al doilea bombardament a avut loc în ziua de 1 5 iulie 1 94 1 , la ora
9.20, fiind implicate trei avioane sovietice vopsite în culorile germane.
Unul dintre avioane a atacat în picaj . Bombardamentul a afectat cartierul
Fânăriei, unde se aflau

străzile Câmpului,

Caramzulea, General

Z.Gheorghiu şi curtea Regimentului 1 1 Artilerie. Au fost lansate şapte
bombe dintre care două nu au explodat. Au fost ucise patru persoane şi
14 rănite. Ca pagube materiale, au fost avariate I l case, dintre care trei
mai grav, iar pe strada General Z.Gheorghiu a fost distrus cablul
telefonic. Obiectivele avioanelor sovietice au fost cazărmile, rampa
militară şi depozitul de muniţii. În noaptea de 1 5 iulie, au fost aruncate
şi manifeste comuniste.6
Prima bombă, cu aprindere instantanee, a căzut pe casa lui Neagu
Zamfir, în str. Caramzulea nr. 1 7, avariind acoperişul şi geamurile, fără a
face victime. A doua bombă, a căzut în curtea Elenei Vişan, str.
5 Ibidem, f.239

6 Ibidem, f. 73
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Câmpului nr. I 6, fără a exploda, însă pietrişul dislocat de căderea
bombei a rănit-o uşor pe fetiţa Elenei Vişan. A treia, tot pe strada
Câmpului, la nr. l 8, era o bombă mică, însă explozia ei a ucis trei femei
şi un copil.
A patra bombă, a căzut pe acoperişul casei plutonierului Popescu,
în str. General Z. Gheorghiu nr.23, avariind casa, fără a face victime.
A cincea şi a şasea bombă au căzut în curtea Regimentului I l
Artilerie, lăsând în urmă gropi cu diametrul de trei metri şi adâncimea
de doi metri, fără a se înregistra victime în rândul militarilor. A şaptea a
căzut în faţa manutanţei, fără a face explozie.
Explozia bombei din str. Câmpului nr. l 8, nu a omorât pe nimeni
de la această .adresă. În schimb, au fost ucişi: Octavian Trofin Marin,
elev în vârstă de l O ani, din str. Câmpului nr. I 6, Maria Juverdeanu,
soţia plutonierului Juverdeanu, din str.

Câmpului

nr.20,

Frosina

Popescu, căsătorită, casnică, la aceeaşi adresă şi Aneta Strună, de 28 ani,
în str. Câmpului nr. I 97• Printre răniţi se aflau: Valeriu Herman, de I l
ani, din str. Caramzulea nr.7, având o plagă la mâna dreaptă, internat la
Spitalul Judeţean, Despina Pârvu, de 27 ani, casnică, gravidă în luna a
opta, Pârvu Costel, de 4 ani, plutonierul Pârvu Gheorghe, Elena Şelaru,
de 30 ani, din str. General Z. Gheorghiu nr.54, fiindu-i smulse două
degete, Steluţa Şelaru, de 4 ani, cu plagă toraco-abdominală, Maricela
Popescu, de 5 ani, din str.Câmpului nr.20, având amputată gamba
dreaptă şi o plagă Ia mâna dreaptă, Constantin Popescu, de 7 ani,
internat la Spitalul Militar.8

Numărul total al victimelor a fost de 4 morţi şi 1 2 răniţi.9
Autorităţile locale s-au preocupat de organizarea Apărării Pasive

împotriva bombardamentelor aeriene. Până la 5 august 1 94 1 s-au
întocmit tabele cu echipele de stingere a incendiilor, ridicarea,
transportul şi îngroparea cadavrelor şi s-a procedat la organizarea şi
7

Ibidem, dosar nr.47/ l 94 l , f. l07

8 Ibidem, f. l l O
9

Ibidem, f. l l l

318

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Bombardamentele aliate asupra judeţului Putna în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

completarea acestor echipe de intervenţie cu miliţieni şi

tineri

premilitari din oraşul Focşani.
A fost fixat numărul echipelor cu personal rechiziţionat pentru
săparea tranşeelor publice. La instituţiile publice a fost verificată
organizarea Serviciului de Apărare Pasivă, difuzându-se şi instrucţiuni
tehnice.
A fost instruit personalul de conducere de la instituţiile publice şi
întreprinderile din oraş. Instruirea personalului din care erau compuse
formaţiunile

sanitare

de

Apărare

Pasivă

ale

instituţiilor

şi

întreprinderilor industriale din oraş, s-a făcut cu un număr de 1 00 de
persoane.
La Secţia de pompieri au fost instruite un număr de 85 de
persoane. Echipele de alarmă, stingere a luminilor, salvare, prim-ajutor,
poliţie şi control au fost, de asemenea, instrui te.

10

Instruirea tinerilor din şcoli s-a făcut în cadrul instituţiei, în
conformitate cu indicaţiile primite de la Ministerul Educaţiei Naţionale.
Înştiinţarea populaţiei din oraş asupra măsurilor ce trebuie luate în
caz de atacuri aeriene, s-a făcut prin:
- Ora de Apărare Pasivă, la care a participat toată populaţia
oraşului, de două ori pe lună, precum şi prin ordonanţe şi publicaţii în
care s-au dat sfaturi.
- Articole în ziare, cuprinzând exerciţii de apărare pasivă
- Au fost publicate, cu ocazia Orei de Apărare Pasivă, un număr
de 6.000 de carnete, împărţite locuitorilor.
- S-au rulat în cinematograf filme cu subiecte de Apărare Pasivă.
Uzina electrică a oraşului a fost vopsită în culori neutre, pentru a
preîntâmpina reperarea acesteia de către avioanele de bombardament.
Au fost luate măsuri pentru adăpostirea populaţiei în caz de
bombardamente. La staţia C.F.R. Focşani, P.T.T. şi S.A.R. de Telefoane
au fost construite adăposturi contra atacurilor aeriene. Pentru populaţia
civilă au fost construite 10 adăposturi, consolidate şi acoperite.
10

Ibidem, dosar nr.4 1 0/194 1 , f. 1 96
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Proprietarilor de imobile şi localuri le-a fost impusă construirea
de tranşee - adăposturi, întrucât în urma cutremurului din 1 0 noiembrie
1 940, toate beciurile, pivniţele şi subsolurile erau inutilizabile. 1 1
Alarmarea oraşului în caz de atac aerian se făcea de la Centrul de
Informaţii Judeţean. Centrul de Informaţii alarma staţia C.F.R. şi fabrica
Steriade care, la rândul lor, alarmau cartierele.
Pe timt> de noapte, iluminatul public a fost redus la strictul
necesar, iar în timpul exerciţiilor de Apărare Pasivă, curentul era
întrerupt total de la Uzina electrică a oraşului. Toate instituţiile publice
şi întreprinderile au fost dotate cu materiale pentru camuflaj .
De asemenea, au mai fost organizate încă patru echipe de prim
ajutor pentru adăposturile oraşului.

12

Cu toate că pe durata alarmei încetau activităţile în oraş iar
populaţia

se

adăpostea,

Zona

Apărării

Antiaeriene

Tecuci

cere

Prefecturii Judeţului Putna ca şi pe timpul alarmelor aeriene activitatea
C.F.R. să continue, până la căderea primelor bombe.13
La 27 iulie 1 94 1 , Marele Cartier General înştiinţează Prefectura
Putna că, până la acea dată, nu s-a luat nici o hotărâre cu privire la
constatarea şi evaluarea pagubelor pricinuite de bombardamentele
inamice.
Fiind o problemă generală, urma să se rezolve pe cale legală,
indicându-se Comisiile de constatare şi fixarea despăgubirilor. Până
atunci, autorităţile locale puteau, din proprie iniţiativă, să înfiinţeze
Comisii administrative, care să constate oficial pagubele.

Actele

întocmite de către aceste Comisii serveau la distribuirea ajutoarelor care
se acordau şi erau probe oficiale în faţa Comisiilor ce urmau să fie
instituite prin lege, pentru acordarea despăgubirilor.
Marele Cartier General cerea prefectului să dispună înfiinţarea
unei Comisii administrative care să constate pagubele, actele urmând să
1 1 Ibidem, f. l 97
12 Ibidem, f. l 98

1 3 Ibidem, dosar nr.4 l 6/ l 94 l , f. l 2
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fie păstrate Ia Prefectură, în aşteptarea dispoziţiilor ce se vor lua
ulterior. 14
La 2 1 august, a fost înfiinţată la Odobeşti o Comisie pentru
evaluarea pagubelor, compusă din: primarul oraşului - preşedinte, şeful
Serviciului
oraşului. 15

Tehnic,

şeful

Comisariatului

de

Poliţie,

perceptorul

La începutul lunii iulie 1 94 1 , Ministerul Afacerilor Interne dă
dispoziţii Prefecturii Putna cu privire la avioanele inarnice aterizate sau
doborâte pe teritoriul ţării. Astfel, imediat ce era semnalat un aparat
căzul, trebuia anunţată Regiunea Aeriană pe raza căreia se afla avionul.
La nivelul întregii ţări existau trei astfel de Regiuni: Regiunea I Aeriană
Sibiu, pentru Transilvania şi Oltenia, Regiunea IV Aeriană Bacău,
pentru Moldova şi Regiunea Aeriană Bucureşti, pentru Muntenia şi
Dobrogea. Regiunile Aeriene ridicau avioanele căzute, cu mijloace
proprii, şi le transportau în depozite speciale. Era instituită o pază severă
pentru a preîntâmpina înstrăinarea pieselor demontabile, cum ar fi:
paraşute, aparate de radio, foto etc. 16
Tot atunci, Armata a IV-a a cerut Prefecturii Putna să pună în
vedere agricultorilor şi păstorilor ca, pe timpul nopţii, să nu mai aprindă
focuri pe câmp, întrucât ele atrag aviaţia inarnică. Astfel, în noaptea de
1 3 iulie 1 94 1 , au fost lansate bombe pe islazul unei comune, avioanele

fiind atrase de focurile aprinse de ciobani. 1 7

Chiar dacă atacurile aeriene asupra ţării şi a judeţului Putna au
fost de mică intensitate în prima parte a războiului, ele se vor intensifica
odată cu pierderea initiativei germane pe Frontul de Răsărit.
Autorităţile locale au căutat să pregătească populaţia pentru
bombardamente de amploare prin organizarea şi executarea exerciţiilor
de alarmare şi construirea de adăposturi antiaeriene.
14 Ibidem, dosar nr.399/ 1 94 1 , f. 1 55
1 5 Ibidem, f. 1 6 1

16 Ibidem, dosar nr.4 1 6/ 1 94 1 , f.43
17

Ibidem, f.48
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S irenele electrice au fost dublate prin alte mijloace de alarmare, în
cazul în care cele electrice nu mai funcţionau. Astfel, alarma se putea da
şi prin sirene de mână, clopote ale bisericilor, toace, sirene cu aburi sau
cu aer comprimat. Mijloacele de alarmare erau cât mai răspândite pe
teren, astfel încât, alarma să fie auzită de toată populaţia. Începerea
alarmei se dădea prin semnale scurte şi repetate iar încetarea, prin
semnale prelungite. Cum astfel de exerciţii nu mai fuseseră executate,
acestea erau anunţate în presă şi prin afişe, cu cel puţin 24 ore înainte de
desfăşurarea lor, arătându-se clar scopul exerciţiului şi modul de
comportare al populaţiei. Exerciţiile de alarmare aveau loc numai pe
timpul zilei.

18

La 12 octombrie 1943, Ministerul Afacerilor Interne a cerut
Prefecturii Judeţului Putna să controleze carnuflajul luminilor din oraş şi
să aplice imediat sancţiuni celor ce încalcă dispoziţiile. Se arată că
experienţele ultimelor bombardamente aliate executate în Germania şi
Italia au demonstrat că adăposturile amenajate în subsoluri sau pivniţe
nu pot rezista atacurilor aviaţiei inamice. Marile incendii provocate de
bombele cu fosfor consumă foarte repede temeliile imobilelor masive,
provocând prăbuşirea clădirilor şi acoperă ieşirile din adăposturi cu
materiale incendiate, care asfixiază pe cei refugiaţi acolo.
De aceea se cere ca, pe viitor, să nu mai fie utilizate pivniţele şi
subsolurile drept adăpost antiaerian şi să se recomande populaţiei
folosirea numai a tranşeelor-adăpost. Se cere intensificarea construcţilor
de tranşee-adăpost şi a şanţurilor adăpost, pentru copiii din şcoli, de la
sate şi de la oraşe, adăposturile urmând să fie amplasate în curţile
şcolilor sau grădinile şi curţile învecinate, la o distanţă de 100 - 200
metri de şcoală. 1 9

În aceeaşi zi, comandantul Subzonei Putna, lt.col. Anghelescu,
înştiinţa Prefectura că, începând din 1 3 octombrie 1943, timp de două
zile, va rula la cinematograful ,,Ateneul Comunal " filmul de propagandă
1 8 /bidem, dosar nr.302/ 1943, f.246
19

Ibidem, f.263
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,,Măsuri de izolare a incendiilor", iar între 1 6 - 1 9 octombrie 1 943, la
cinematograful " Victoria " va rula acelaşi film. De asemenea, în zilele
de 1 9 - 26 octombrie, la ambele cinematografe va fi prezentat filmul

,,Stingerea bombelor incendiare" . Cum ambele filme reprezentau un
interes deosebit pentru echipele de Apărare Pasivă, comandantul a cerut
prefectului ca acesta să comunice tuturor autorităţilor, întreprinderilor şi
instituţiilor din oraş să trimită echipele de Apărare Pasivă pentru a
viziona aceste filme. 20
La 14 octombrie 1 943, Legiunea de Jandanni Putna comunică
Prefecturii că Secţia de j andarmi Bârseşti raportează că Primăria
Comunei Bârseşti nu respectă ordinul referitor la camuflarea luminilor,
fiind un exemplu negativ pentru populaţie, cu atât mai mult cu cât i s-a
atras atenţia în mod oficial şi totuşi n-a fost luată nici o măsură de

camuflare a ferestrelor în timpul nopţii. 21 Cum Primăria ar trebui să fie

un exemplu bun pentru populaţie, prefectul cere pedepsirea severă a
celor vinovaţi. 22
La 22 octombrie 1 943, Corpul 5 Armată a dat instrucţiuni
Gamizoanei Focşani cu privire la construirea tranşeelor - adăpost.
Şanţurile trebuiau săpate adânci şi departe de clădiri pentru ca o
eventuală dărâmare a acestora să nu le astupe. Spitalele, şcolile şi toate
instituţiile publice trebuiau să aibă şanţuri-adăpost. Aici, se urmărea
executarea unor tranşee acoperite, accesibile pe orice vreme şi uşor de
întreţinut. Odată lucrările finalizate, tranşeele erau date în grija
administratorilor respectivi, iar cele publice în grija şi paza organelor
poliţieneşti.
Pentru

a

asigura

întreţinerea

acestora,

mai

ales

a

celor

descoperite, urmau să se prevadă, din timp, echipe care să repare
stricăciunile cauzate de intemperii. Mâna de lucru trebuia asigurată de

20

Ibidem, f.262

2 1 Ibidem, f.280
22 Ibidem, f.28 1
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către evrei şi premilitari, în măsura posibilităţii şi programului lor. 23
Existau şi mari lipsuri în organizarea măsurilor de apărare contra
atacurilor aeriene. Era o lipsă acută a sirenelor de alarmă iar la
adăposturile săpate s-a constatat o degradare rapidă, din cauză că n-au
fost acoperite şi căptuşite. 24 Pentru a obliga populaţia să respecte
măsurile de apărare contra bombardamentelor aeriene, într-un afiş care
conţinea instrutţiuni cu referire la acestea, se specifica faptul că orice
rănit, precum şi familiile celor care au decedat din cauză că nu s-au
adăpostit în timpul bombardamentelor, nu vor avea dreptul la pensie sau
despăgubiri din partea Statului. 25
Construcţia acestor adăposturi întârzie în tot judeţul. La 1 0
noiembrie 1 943, Pretura Plasei Focşani raporta Prefecturii c ă unele şcoli
şi instituţii din judeţ n-au executat lucrările de apărare. Astfel, la şcolile
din Vulturu,

Vadu-Roşca, Suraia-Dimaci,

Bilieşti, Sasu, Ciuşlea,

Răchitosu, Răduleşti, Petreşti, Vânători şi Balta-Raţei, lucrările n-au fost
executate. Nici la primăriile din Vulturu, Suraia, Bilieşti, Ciuşlea,
Mirceşti, Petreşti şi Vânători, lucrurile nu stăteau mai bine. Cu toate că
şi cu ocazia inspecţiilor s-a repetat ordinul de a se lua măsurile cuvenite,
instituţiile respective nu s-au conform�t. 26 Pentru oraşul Focşani,
autorităţile de

la

Bucureşti

cereau

prefectului

şi

primarului

să

achiziţioneze o sirenă electrică (care costa între 1 30.000 - 1 60.000 lei) şi
a unei sirene de mână ( 1 0.000 lei).
Plata acestora se va face din bugetul oraşului şi era necesară,
deoarece în cazul unui atac aerian oraşul nu dispunea de mijloace
suficiente de alarmare a populaţiei.27
În alte comune însă, autorităţile locale s-au străduit să termine cât
mai repede construcţia adăposturilor. Astfel, primarul comunei Bâlca
23

Ibidem, f.324

24

Ibidem, f.29 1

25

Ibidem, f.300

26
27

1bidem, f.33 1
Ibidem, f.384
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din Plasa Adjud, folosind Ordonanţa Nr.342 1 9/942 a Prefecturii Putna,
prin care distrugerile cauzate de bombardamente sunt declarate
calamităţi publice, întocmeşte următorul Regulament al comunei:

,Locuitorii valizi ai comunei, de ambele sexe, cu vârsta cuprinsă
între 16 55 ani, sunt obligaţi să execute câte două zile pe an muncă
pentru lucrările de apărare antiaeriană.
Locuitorii care au vite vor lucra cu carul, iar cei care nu au cu
braţele.
Sunt scutiţi de muncă militarii, infirmi, invalizii, văduvele şi
orfanii de război.
Funcţionarii publici care din cauza serviciului nu pot executa
aceste zile de muncă, vor fi obligaţi să plătească o sumă, cuprinsă între
250 500 lei pe zi.
Locuitorii care nu pot executa lucrările din cauze bine motivate,
vor plăti câte 250 lei pe zi - cei fără vite, 350 lei pe zi - cei cu o vită, iar
cei care posedă de la două vite în sus, câte 200 lei de fiecare vită.
Cei care din rea voinţă nu vor executa lucrările de apărare
pasivă, ordonate de primar, vor fi arestaţi imediat şi internaţi în
lagăr". 28
·

·

Au fost luate măsuri şi pentru populaţia care avea de suferit de pe
urma

bombardamentelor aeriene.

Prefectura Judeţului

Dintr-o adresă a

M.A.I.

către

Putna, aflăm că pentru ajutorarea populaţiei

sinistrate din centrele expuse eventualelor bombardamente ale aviaţiei
inamice,

Ministerul

nr. l 823 1 5/4

Finanţelor

septembrie

Interministerial

din

4

1 943
august

a

comunicat

M.A.I.

că,

potnvJt

hotărârii

1 943,

s-a

pus în

c:u

Adresa

Consiliului

vedere

tuturor

Administraţiilor Financiare luarea de măsuri pentru sinistraţi. Astfel,
Administraţiile Financiare trebuiau să pună la dispoziţia Prefecturilor
respective, din încasările zilnice ale Statului, pe măsura nevoilor şi în
limita cuantumului stabilit de M.A.I., sumele necesare pentru ajutorarea
cu hrană şi îmbrăcăminte, pe timp de 30 zile, pentru populaţia sinistrată.
211

Ibidem, f.4 1 8

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

325

Gheorghe Miron
Judeţul Putna figura cu suma de zece milioane lei. 29
La 1 3 octombrie 1943, se formează, la Focşani, Comisia care
stabilea ajutoarele ce se acordau în urma bombardamentelor. Comisia
era formată din prefectul judeţului, Panaite Pavlu, Soare Focşăneanu,
delegat din partea Comunei Urbane Focşani şi Nicolae M.Damian, şeful
Secţiei M.O.N.T. de la Prefectură.30
Prefectura Putna este înştiinţată de către Subsecretariatul de Stat
al

Aprovizionării

că,

din

25

octombrie

1 943,

în

urma

bombardamentelor, vor fi luate următoarele măsuri:

"- să se fixeze pentru sinistraţi un meniu unic, trei zile pe
săptămână hrană rece şi patru zile hrană caldă. Hrana rece consta din:
150 gr.pâine neagră, 125 gr.brânză, şuncă, câr:naţi, mezeluri.
- O masă caldă: 150 gr.pâine şi o mâncare substanţială din care
să nu lipsească 125 gr.came, 10 gr.ulei sau untură, 300 gr.fasole sau
cartofi, varză, etc.
A se obliga fabricile de mezeluri şi magazinele să pregătească, la
cerere, mezelurile de care au nevoie cantinele.
A se obliga brutăriile să livreze pâine pe bază de adeverinţe.
A se face apel la fabrici şi ateliere de confecţionare, magazine de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, care să vândă sinistraţilor cu o reducere
de 30 % ".31

Astfel, acţiunile de ajutorare a sinistraţilor erau încredinţate

prefecţilor, sub controlul Ministerului Afacerilor Interne. S-a stabilit că
ajutorarea se limitează la hrana şi îmbrăcămintea necesară pe timp de 30
zile şi numai pentru populaţia nevoiaşă şi pe răspunderea personală a
prefecţilor.
Subsecretariatul de Stat al Aerului a cerut să se deschidă un credit
extraordinar de 1 00 milioane lei, destinat ajutorării populaţiei şi pentru

29 Ibidem, dosar nr.20/l 944, f. l 9
30

Ibidem, f.2 l

3 1 Ibidem, dosar nr. l 85/l944, f. l l
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împlinirea altor nevoi decât hrana şi îmbrăcămintea. 32
Statutul

refugiatului

era

stabilit

printr-un

Decret-Lege

al

Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. În afară de asistenţă şi micul ajutor
social, ei aveau prioritate la angajarea în muncă, la numirea în funcţii
publice şi puteau obţine împrumuturi şi aconturi avantajoase pentru
refacerea proprietăţilor sau a fondurilor comerciale şi industriale
distruse.
La terminarea războiului, Statul trebuia să organizeze o Casă pe
lângă Ministerul Lucrărilor Publice, care să se ocupe de reconstrucţia
locuinţelor pentru populaţia nevoiaşă, funcţionari de stat şi particulari,
contribuind la aceasta cu materiale de construcţie ieftine.
De asemenea, era suspendată pe o perioadă de şase luni, de la data
când un cetăţean se găsea în situaţia de sinistrat, orice acţiune de
urmărire îndreptată împotriva debitorilor proprietari ale căror imobile au
suferit distrugeri sau degradări grave în urma bombardamentelor.
Termenul putea fi prelungit printr-un Jurnal al Consiliului de Miniştri.33
În luna martie 1 944 s-a stabilit ajutorarea sinistraţilor de către
unităţile militare. Comandarnentele Corpurilor şi Serviciile Armatei de
Uscat Aer şi Marină erau obligate a fi în măsură să poată pregăti hrana
pentru un număr de persoane, ce va fi stabilit de comandantul
garnizoanei

respective,

în

raport

cu

posibilităţile

unităţilor

şi

formaţiunile de serviciu.
Raţia de pâine era stabilită la 300 gr. de persoană şi trebuia să se
ia de la manutanţă sau de la brutăriile de campanie. În cazul în care
acest consum nu se putea satisface, se apela la brutăriile particulare.
Suma alocată hranei unui sinistrat era de 1 00 de lei pe zi.34
Cheltuielile pentru hrana sinistratilor trebuiau raportate lunar
Corpurilor de Armată sau Teritoriale. Acestea centralizau cheltuielile
făcute pe raza Corpului Teritorial respectiv şi înaintau Direcţiei
32 Ibidem, f. 1 0
33 Ibidem, dosar nr. l 8511 944, f.25
34

Ibidem, dosar nr.201 1 944, f.25
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Subzistentei Armatelor o situatie, pentru a aviza acoperirea sumelor
respective.
Dacă în garnizoanele locale functionau şi Comitetele de ajutorare
ale autoritătilor civile, comandantii de garnizoană luau legătura cu
acestea, spre a stabili normele de colaborare.35
Armata s-a implicat şi în cazarea eventualilor sinistrati din oraşul
Focşani. În Jillai 1 944, la Marele Stat Major, Sectia a 8-a, se găsea un
tabel în care erau trecute comunele care urmau să cazeze sinistrati din
oraşul Focşani. Numărul sinistratilor în caz de bombardamente masive
era apreciat de autorităti la 5% din populatia oraşului. Cum oraşul avea
37.633 locuitori, 1 .900 de persoane puteau fi cazate în comunele:
Câmpineanca, Floreşti, Mândreşti, Petreşti, Vânători, Odobeşti, Jariştea,
Ciuşlea, Răstoaca, Jorăşti, Făurei şi lvănceşti.
În cazul în care numărul sinistratilor era mai mare decât cel
estimat, se mai puteau caza şi în comunele ocupate de armată. 36
În principiu, pentru eventualii sinistrati, din fiecare cartier al
oraşului, se vor atribui un număr de localităti din cele de mai sus. Pentru
fiecare cartier era instituit un punct de adunare a sinistratilor, la bariera
corespunzătoare localităţilor destinate cazării lor. Transportul va fi
organizat de către garnizoană, repartizând mijloacele existente în oraş
(civile şi militare).
Dispozitiile de mai sus ,,nu anulează lucrările şi organizaţiile
pentru asistenţa sinistraţilor înfiinţate în oraş. Ele au ca scop să extindă
şi să dezvolte, în afara oraşului, cu concursul annatei, această
asistenţă, deoarece în cazuri de bombardamente repetate asistenţa
sinistraţilor nu va mai putea fi dată decât în afara oraşului şi prin
mijloace acţionând din afara lor ".·17
În caz de nevoie, oraşul Focşani dispunea de rezerve de hrană
pentru o perioadă lungă de timp. Se găseau depozite de alimente la
35 Ibidem, f.28
36

Ibidem, f. l 02

37

Ibidem, f. l l 6
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Federală Putna" ,
Antrepozitele din Gara Focşani, fabricile de mezeluri ,,N.Nicolau" şi
" V. Constantinescu", depozitele de zahăr din centrul oraşului şi din Piaţa
,,Focşani",

Moara

Cooperativa

" Vrancea

Independenţei, Consiliul de Patronaj, Economatul funcţionarilor şi

Consumul Militar. În schimb, erau insuficiente cantităţile de ulei şi
petrol lampant, care nu veneau la timp. 38
Cel mai mare bombardament aliat asupra oraşului Focşani s-a
produs la 1 1 iunie 1 944. La ora 9. 1 5 a fost dată alarma care s-a terminat
la ora 10.30, timp în care oraşul a fost bombardat în partea de sud, unde
se afla cartierul cazărmilor. Au fost afectate Divizia a 6-a, Regimentul
1 1 Artilerie şi Batalionul 5 Administrativ.39
În

acea

dimineaţă,

circa

1 00

avioane

anglo-americane,

bombardiere cu patru motoare şi însoţite de avioane de vânătoare, au
atacat oraşul din direcţia Nord·- Est, venind dinspre Tecuci.
Atacul s-a desfăşurat în cinci valuri, la joasă altitudine, primul val
numărând 29 avioane, iar restul 1 5 - 20 avioane. Asupra oraşului au fost
aruncate circa 1 .000 bombe explozive şi incendiare, primele cu
greutatea cuprinsă între 1 00 - 225 kg, iar cele incendiare de 50 kg.40
La aeroportul german au fost distruse 1 O barăci şi a fost ucis
întreg personalul sanitar al infrrmeriei aerodromului, iar terenul de
aterizare a fost distrus în zece locuri. Niciun avion german nu a fost

atins.4 1

S-au produs mari pagube materiale, atât l a obiectivele militare,
cât şi la locuinţele civile din vecinătatea cazărmilor. Au fost distruse,
incendiate sau avariate următoarele obiective militare: Regimentul 1 Căi
Ferate, Regimentul 5 Pionieri, Regimentul 1 O Dorobanţi, Regimentul 5
Artilerie Grea, Regimentul 3 Artilerie Moto, Regimentul 1 1 Artilerie,
Baia Gamizoanei, Pavilionul Diviziei a 6-a.
3 8 Ibidem, f.22
39 Ibidem, f.40
40

Ibidem, f 1 35

41

Ibidem, f.4 l

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

329

Gheorghe Miron
Cel mai greu lovite au fost cazărmile de la Regimentul 5 Pionieri,
Regimentul 3 Artilerie Moto şi Regimentul I l Artilerie. Evaluarea
pagubelor produse a fost făcută de Biroul Domeniilor Militare al
Gamizoanei Focşani.
Au fost utilizate şi bombe cu explozie întârziată, ceea ce a
detenninat producerea de victime şi pagube materiale după producerea
atacului, chiar Şi la 1 2 ore după atac. Au fost incendiate complet 32 case
şi 53 grav avariate. Au fost 1 06 morti. dintre care 1 6 civili, 89 militari şi
l prizonier rus.42
După încetarea alarmei, toate echipele de Apărare Pasivă s-au

adunat la sectoarele respective şi au pornit la lucru pe teren. Secţia de
pompieri a intervenit imediat pentru localizarea incendiilor, lucrându-se
până după miezul nopţii. A fost cerut ajutorul echipelor de pompieri din
alte localităţi.
S-a lucrat intens la deblocarea şoselei naţionale Focşani Râmnicu-Sărat şi a străzilor laterale. În dimineaţa de 12 iunie, a fost
reluată circulaţia pe şosea şi pe străzi. S-a remediat conducta cu apă care
deservea cazănnile, care era întreruptă în trei puncte.43
La 1 2 iunie 1 944, ora 20.30, prefectul, primarul şi comandantul
gamizoanei, au participat la înmormântarea a 60 ostaşi ucişi în
bombardament.44
Locuinţele civile cele mai grav afectate se aflau pe străzile
Mălureni, Căpitan Cracalia şi Câmpului.45
Pagubele produse de bombardament au fost foarte mari. Au fost
distruse cinci clădiri militare şi trei grav avariate, pagubele totalizând
466. 1 20.244 lei. Au fost avariate 30 vagoane de C.F.R., în valoare de
4.704.622.
Au fost distruşi 1 50 metri liniari de cale ferată care apartinea
42 Ibidem, f. l 3 8
43 Ibidem, f. l 35
44 Ibidem, f.44

45 Ibidem, f.45
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C.F.R. Militare, în valoare de 790.000 lei. Dintre clădirile civile
avariate, 32 case au fost incendiate complet, iar 1 1 6 distruse parţial,
pagubele însumând 59.866.480 lei. Astfel, pagubele pricinuite, pe lângă
pierderile de vieti omeneşti, au fost foarte mari, depăşind o jumătate de
46
miliard de lei.
Imediat după încheierea lucrărilor de salvare, autoritătile au trecut
la ajutorarea populatiei care a suferit de pe urma bombardamentului.
După o anchetă riguroasă s-a hotărât ca numai 39 de familii din cele 1 48
care suferiseră distrugeri să fie ajutate de către Stat. Cum 1 1 6 familii
aveau salarii destul de mari sau dispuneau de alte surse de venit,
substantiale, autoritătile au hotărât ca acestea să nu fie ajutate,
considerându-se prioritar sprij inirea celor cu posibilităti materiale
reduse.47
Un alt bombardament, de mai mică amploare, a avut loc în
noaptea de 25/26 iulie 1 944. Alarma s-a dat la ora 23.25 şi a tinut până
la ora 0.05. Un avion inamic a lansat 6 bombe explozive în Cartierul
Gării, din care au explodat numai 4. Una din bombe a căzut pe cantonul
C.F.R. nr. 1 26. Două case au fost distruse şi trei au fost avariate. Victime
au fost un mort şi patru răniti. doi bărbati şi două femei. Pagubele au
fost de 2. 1 76.000 Iei.48
Chiar redate cronologic şi succint, cu un comentariu limitat doar

la consecintele imediate şi la măsurile administrative reclamate de

specificul actiunii inamice ca atare - bombardamentul aviatic mărturiile arhivistice de mai sus, credem, reuşesc să redea imaginea unei
realităti istorice trăite de locuitorii judeţului şi ai Focşanilor între 1 94 1 1 944.
46 Ibidem, f.200
47

Ibidem, f.2 1 1

48

Ibidem, f. l 9 1
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA TRECUTULUI
LOCALITĂŢII V ĂSUI (VRÂNCIOAIA)
Ionuţ Iliescu

Una din aşezările care alcătuiesc Ţara Vrancei - pământ
străvechi, deopotrivă legendar şi pitoresc, păstrător atât al unor obiceiuri
şi tradiţii aparte, cât şi al unui sistem socio-econornic arhaic, aproape
unic în Europa - este Văsuiul (Vrâncioaia).

Afl�t la 54 km depărtare de Focşani 1 , Văsuiul ocupă o zonă
deluroasă, întretăiată de mai multe văi; cea mai mare parte a sa este
aşezată pe un platou. Dealurile despădurite sunt orientate vest-est,
paralel cu pârâul Văsui. Localitatea se află, practic, la punctul de trecere
între deal şi munte, la 393 m altitudine. Cu o suprafaţă de 68 ha, Văsuiul
este mărginit, la distanţe variind între 3 şi 8 km, la nord de Spineşti, la
sud de Nistoreşti, la vest de Ploştina şi la est de Valea Sării şi Prisaca;2
este udat de pâraiele Văsuiul, Sărăţelul; Zgribincea3 şi Leadova.
Din punct de vedere geologic, Văsuiul este caracterizat de un strat
superficial argilos, urmat de cel litic (de fundaţie). Pe alocuri sunt şi
terenuri care conţin săruri feruginoase.4

1 G.I.Lahovari, C.I.Brătianu, Gr.C.Tocilescu, Marele Dicţionar Geografic al
României alcătuit şi prelucrat după Dicţionarele parţiale pe judeţe, voi. V,
Fasc.a IV-a, Stab. Grafic J.V.Socecu, Bucureşti, 1 902, p.736
2 Arhivele Naţionale Vrancea (în continuare se va cita: A.N.Vn.), fond Primăria

Comunei Vrâncimu a, dosar nr.8/l 938, f.28
3

G.I.Lahovari, C.I.Brătianu, Gr.C.Tocilescu, op.cit., p.736

4 A.N.Vn., fond Primăria
Comunei/ Vrâncioaia,
dosar nr.8/l 938, f.28
http://cimec.ro
http://muzeulvrancei.ro

Contribuţii la cunoaşterea trecutului localităţii Văsui (Vrâncioaia)
În arealul Vrâncioaia - Tulnici - Soveja, cutremurele se produc la

o adâncime care variază între 80 şi 1 60 krn5 ; tocmai de aceea, la
Vrâncioaia funcţionează, începând cu anul 1 942, o staţiune seismică,

subordonată Institutului Meteorologic Bucureşti6, denumită actualmente

Observatorul Seismologic ,,Dr. Comelius Radu"7•

Temperaturile sunt medii, variind după anotimp; umiditatea este
destul de accentuată. Vânturile sunt destul de puternice, mai ales iarna.
Lumina solară durează circa 1 3 ore vara şi 8 - 9 iarna. Precipitaţiile sunt

accentuate mai ales primăvara şi toamna.8 Cu toate acestea, mult timp

s-a considerat că Văsuiul a fost vitregit de secetă, poate şi datorită
dealurilor despădurite.9 Zăpada se menţine, de regulă, până la începutul
lunii martie; ceaţa îşi face simţită prezenţa cu predilecţie primăvara şi
toarnna. 10
Tot aici s-a organizat şi Rezervaţia geologică şi peisagistică
Algheanu, pe o suprafaţă de circa 30 ha. 1 1
După toate probabilităţile, satul Văsui s-a înfiripat în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea; cel mai vechi document care face
referire la acesta datează din 1 780 şi pomeneşte despre hotămicia unor

5 AI.Deşliu, Vrancea.Ghid turistic. Touristic Guide, Editura Terra, Focşani

2000, p.9

6 Simion Hârnea, Locuri şi legende vrâncene, Editura Sport - Turism, Craiova

, 1 979, p. l 89
7

AI.Deşliu, op.cit. , p.76
8 A.N. Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.811 938, f.28

9

Mihail Canianu, Aureliu Candrea, Dicţionar Geografic al Judeţului Putna.

Lucrare premiată de Societatea Geografică Română în şedinţa adunărei
generale din Martie 1 893, Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu,
Bucureşti 1 897, p.39 l
10

A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.S/1 938, f.28

1 1 AI.Deşliu, op. cit., p. l l

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

333

Ionuţ Iliescu
proprietăţi:

.. . .

. s-au dat lui Ion Mucea groapa din Văsiiu . . "12 Un an
.

mai târziu, un document cu aceeaşi problematică vorbeşte despre

.. Văsiiu" 1 3 ; în fine, dintr-o sursă asemănătoare aflăm că în anul 1 783 o
1
proprietate de la " Văsit', din punctul .,la Săcătură" 4 era obiectul unui
litigiu în care erau implicaţi trei răzeşi.

O altă mărturie referitoare la începuturile satului Văsui o
constituie uaa din stranele Bisericii acestuia, cu hramul Sf.Nicolae, pe
care este inscripţionat cu caractere chirilice anul 1 782 15 • Informaţii
preţioase referitoare la particularităţile fundării acestui sat ne sunt
furnizate de un document din 1 855, din care aflăm că Săcătura Văsuiu a
fost cătun al satului Spineşti; ulterior, Văsuiul s-a desprins de Spineşti,
delimitându-şi proprietăţile devălmaşe şi plătind birul separat de acest
sat-matcă, din care a roit. 16 Sunt însă şi opinii care-i implică şi pe răzeşii
din satul Poiana în geneza Văsuiului. 1 7

Numele acestui sat dovedeşte faptul că întemeietorii au săcătuit
(uscat) pădurea de pe platoul de lângă apa pârâului cu acelaşi nume,
desfiinţând-o 1 8• S-a obţinut astfel un teren propice întemeierii satului,
creându-se,

practic,

o

nouă

stăpânire

răzăşească,

mărindu-se

concomitent şi suprafaţa arabilă. 19

1 2 Aurel V. Sava,

Documente putnene,

1,

Vrancea, Odobeşti, Câmpuri,

Publicate cu un studiu introductiv despre Vrancea de . . . Judecător de şedinţă în
Tribunalul Putna, Prefaţă de D.Profesor N.lorga, Tipărită în Tipografia "Cartea
Putnet', Focşani, 1 929, doc.nr. l 65 , p. l lO

13 Ibidem , doc.nr. l 67, p. l l l
14

Ibidem, doc.nr. l 70, p. l l 2- l l 3

1 5 I.Cherciu, Bisericile de lemn din Ţara Vrancei factor de identitate
culturali, Editura Enciclopedică, Bucureşti, p. t O I
1 6 C.D.Constantinescu - Mirceşti, Vrancea arbaici. Evoluţia şi problemele ei,
Editura ,,Litera" , Bucureşti, 1 985, p.94
1 7 Petru Poni,

Statistica rizeşilor, B ucureşti, 1 92 1 , p.64

18 1. Cherciu, op.cit., p.8 l 0 l

1 9 C.D.Constantinescu - Mirceşti, op. cit., p.47
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Au fost însă şi necesităţi de ordin pastoral care au impus
defrişarea pădurii. Relieful accidentat făcea ca fânul cosit să nu fie uşor
de transportat; tocmai de aceea era nevoie de un număr însemnat de târle
şi odăi, amplasate în asemenea zone despădurite. Acestea deveneau

proprietatea particulară a celui care făcea săcătuirea. Aici s-au construit
târle - în care se depozita fânul pe timp de iarnă - şi odăi, pentru locuire
temporară, pentru perioada cositului fânului şi pentru păstorit. Aceste
odăi s-au transformat în locuinţe permanente, în condiţiile unui excedent
de populaţie rurală. Astfel au luat naştere cătunele care s-au transformat
în sate derivate din cele din care proveneau noii veniţi.20 Proprietăţi
individuale fiind, terenurile secătuite puteau fi transmise urmaşilor, ca

moştenire, ,,mergând'' pe ,,bătrâni". (Termenul de ,,bătrân" desemnează
pe strămoşul comun al unui neam; urmaşii acestor bătrâni alcătuiau satul
devălmaş)2 1 •
Între

1 80 1 - 1 8 14,

întreaga

Vrance

a

cunoscut

stăpânirea

vremelnică a vistiemicului Iordache Roset Roznovanu, bazată pe
nerecunoaşterea proprietăţii devălmaşe răzăşeşti, legitimată atât de
tradiţie, cât şi de dovezi scrise. Timp de mai bine de un deceniu, răzeşii
vrânceni s-au judecat cu vistiernicul Roznovanu, sprijinit la început şi
de Domnie, delegaţii acestora impresionând prin felul în care şi-au
susţinut cauza, ajungând să fie o prezenţă obişnuită pentru capitala
Moldovei.
Efortul financiar depus de toate satele Vrancei a avut consecinţe
de importanţă majoră din punct de vedere patrimonial. Astfel, în 1 8 1 7
are loc a doua împărţire a munţilor Vrancei, criteriul fiind cota de
contribuţie a fiecărui sat la cheltuielile făcute

pentru

susţinerea

procesului cu Roznovanu; Săcăturii Văsui îi revin părţi din Zboina şi

20

N.Şt.Mihăilescu, Şt.N.Mihăilescu, V.Macovei, Valea Putnei. Cu privire
specială asupra Vrancei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1 970, p. l 27
21

Aurel V. Sava, op. cit., p.XXXII-XXXIII
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Fruntea cea Mare, laolaltă cu satele Spineşti şi Herăstrău. 22 Nemulţumiţi
fiind, răzeşii din Poiana nu au respectat această repartizare a munţilor pe
sate; ca urmare, are loc o nouă împărţire a lor, un an mai târziu; Săcătura
Văsui primeşte, împreună cu satul Spineşti, Zboina şi Dealul Săcăturii.23
Ca toate celelalte sate ale Vrancei şi Văsuiul şi-a manifestat
recunoştinţa faţă de reprezentanţii răzeşilor în marele proces cu
vistiernicul Roznovanu; astfel, unul din cei trei vechili ai Vrancei,
Toader Ţârde, primeşte zece lei din partea satelor Spineşti şi Săcătura
Văsui.24 Ultima împărţire a munţilor a fost cea din 1 840, care s-a dorit a
fi o rezolvare definitivă a litigiilor existente între satele vrâncene, mărul
discordiei constituindu-1 pădurile din munţe5; Săcăturii Văsui îi revin,

conform hotărârii "obştii a Vrancea toată" , munţii Frumoasele şi Dealul
Secăturii.
Printre cei care au luptat în Războiul de Independenţă din 1 8771 878 s-au numărat şi câţiva văsuieni: lvan Bodea, Toma Pasere, Ion

Cherciu, Simion Cârneleagă şi Toader Merăuţă26• Ultimii doi au făcut
parte din Regimentul 1 O Dorobanţi - Putna27 şi au fost decoraţi cu
"
"
"Trecerea Dunărei'', ,Jndependenţa , " Virtutea militară (rusă)28 •

Niciunul dintre ei nu a dorit să fie împroprietărit în Dobrogea29, nu doar
din ataşament faţă de plaiurile natale, ci şi datorită faptului că erau mici

22 C.D.Constantinescu Mirceşti, H.H.Stahl, Documente vrâncene. Cărţi
domneşti, hotimicii, răvaşe şi izvoade, voi.I, Publicate de . . . , Cu o prefaţă de
D.Profesor N.lorga, Tipografia Bucovina, I.E.Torouţiu, Bucureşti,
doc.nr.70, p. 1 1 8

23 Ibidem, doc.nr. 73, p. 1 28

24 Ibidem

25 C.D.Constantinescu - Mirceşti, op. cit., p.90

26 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. 1 l/1903, f. 1 3
27 Ibidem, dosar nr. 1 8/ 1 906, f.5
28 Ibidem, f.3

29 Ibidem, dosar nr. l 1/1903, f. l 3
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proprietari agricoli, deţinând şi animale de muncă.30
În

1 907,

Dumitru

Cârneleagă,

N.T.Marc,

Soare

Danţiş,

Şt.I.Ochean, Grigoraş Barbu, Luca Marin, Toader Lepădatu şi T.Ilie au
fost concentraţi în vederea participării la înăbuşirea răscoalei ţăranilor.
Conform Jurnalului Consiliului de Miniştri publicat în ,,Monitorul

Oficial" nr.55/1 907, aceştia au beneficiat de reducerea prestaţiilor la
drumurile comunale, scăzându-li-se 20 de zile de muncă cu braţele şi tot
atâtea cu câte două vite de muncă.31
Implicarea României în războaiele balcanice (Campania din 1 9 1 2

- 1 9 1 3) a însemnat pentru Văsui mobilizarea a 25 de localnice2 ;
primarul Constantin Acsente şi notarul Teodor Pâslaru au fost exceptaţi
de la mobilizare, având de îndeplinit următoarele sarcini: efectuarea şi

predarea rechiziţiilor necesare armatei, executarea lucrărilor agricole
pentru familiile celor mobilizaţi şi colectarea şi distribuirea ajutoarelor
atât de necesare aceloraşi familii.33 Au fost efectuate 268 zile muncă,34
pentru 24 de familii, constând în cositul şi clăditul fânutues. Familiile
celor mobilizaţi primeau ajutoare băneşti periodic, operaţiunea fiind
coordonată de Comitetul Central de Ajutorare din Focşani.36
În timpul Primului Război Mondial, comuna Văsui a fost puternic
încercată. A fost ocupată mai întâi de armata rusă (9- 1 9 decembrie
1 9 1 6)37 şi apoi de către germani şi austro-ungari.38 Cu o zi înainte de a
se retrage, ruşii I-au arestat pe notarul comunei şi I-au dus sub escortă la

30 Ibidem, dosar nr. 1 8/ 1 906, f. 1 3
3 1 Ibidem, dosar nr.2/1 907, f.49

32 Ibidem, dosar nr. l / 1 9 1 3 , f.2 17, 228
33 Ibidem, f.348
34 Ibidem, f.268
35 Ibidem, f.229
36 1bidem, f.2 1 5-2 1 7
37 A.N.Vn., fond Pretura Plăşii Vrancea, dosar nr. I0/ 1 9 1 9, f.47
38 Ibidem, f.46
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Bârseşti. 39 Pentru nesupunere, Simion Ţibrea a fost arestat de către
germani şi trimis într-un lagăr de muncă40; aceeaşi soartă pare s-o fi avut
şi Mihai Pasere, declarat dispărut în 1 9 1 9.4 1 Notarul T.Pâslaru a fost
arestat de către germani împreună cu soţia şi fiica sa, sub acuzaţia de
spionaj ; familia Pâslaru a stat timp de patru luni în Arestul Central din
Râmnicu-Sărat, fiind supusă unui regim sever de detenţie, averea
fiindu-i confiscată.42

După eliberare, notarul s-a refugiat, se pare, în Moldova43 •

Austriecii au brutalizat câteva persoane, bănuind că în comună ar fi

depozitate alimente şi articole de îmbrăcăminte.44

Cu începere de la 14 iulie 1 9 1 7, frontul inamic a staţionat 1 5 zile
în zona de lizieră a Văsuiului. Populaţia a fost evacuată rapid, femeile
cu copii de-o şchioapă, bătrânii şi bolnavii neputând să-şi ia provizii nici
măcar pentru o zi. Au fost şi cazuri în care unii copii au fost pur şi
simplu uitaţi, murind pe drum. La întoarcerea din refugiu, văsuienii
şi-au găsit casele devastate şi recolta distrusă; doar 70% dintre ei au
izbutit

să-şi refacă
exantematic.45

gospodăriile,

restul

fiind

răpuşi

de

tifosul

În două săptămîni, armata "rusă a luat din Văsui peste 60 de vite

mari, rară să plătească sau să dea vreo despăgubire;46 cu mici excepţii,

aşa s-a procedat şi în cazul fânului şi al cerealelor; în plus, înainte de a
se retrage, au jefuit pe locuitori de ceea ce le mai rămăsese.47

39 Ibidem, f.47
40 Cezar Cherciu, Vrancea şi Ţinutul Putnei. Un secol de istorie. 1820-1920,

Editura Neuron, Focşani 1 995, p.248
41 A.N.Vn., fond Pretura Plăşii Vrancea, dosar nr. I 0/ 1 9 1 9, f.26 1
42 Ibidem, f.46
43 Ibidem, f.47

44 Ibidem, f.46 - 47
45 Ibidem, dosar nr.4/ 1 9 1 8, f.4
46

Ibidem

47 Ibidem, dosar nr. I 0/ 1 9 1 9, f.47
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Germanii şi austro - ungarii nu au fost însă cu nimic mai prejos
decât predecesorii lor: ,,Flămânzi ca lupii şi cu tip barbar, au prădat

populaţia de alimente, păsări, vite, bani şi cu tot ce găsea mai bun în
casa omului. Rămasă ca centru de mişcare şi trecerea trupelor inamice,
această comună zilnic a fost vizitată de trupe şi coloane de soldaţi care
lipsiţi de organizaţie prădau şi luau tot ce se găseau, până şi mămăliga
copiilor de pe masă'.48, afirmă un martor ocular. De la rechiziţie la jaf
nu era decât un pas, mai ales până la delimitarea zonei ocupate de
germani de cea ocupată de austrieci. În cea mai mare parte a cazurilor,
nici nu s-a mai pus problema bonurilor de rechiziţie, protestul
populaţiei49 atrăgând după sine constrângerea fizică a acesteia. Prada de
război a constituit mobilul conflictelor dintre germani şi austrieci, care
au încetat după stabilirea aşa - numitelor raioane de administraţie.
Germanii au distrus parţial Şcoala (ca şi austriecii, de altfel),
transformând-o în grajd pentru cai; aceeaşi soartă a avut-o şi Primăria,
arhiva având de suferit. B iserica a fost lăsată fără clopot, iar casa
parohială - devastată. De la Banca Populară ,,Muntele Frumoasele",

s-au luat nu doar acte importante, ci şi suma de 905 lei. Sume
importante de bani au fost obţinute de germani prin jaf, atât de la
prăvălie, cât şi de la familiile văsuienilor.
Şi în cazul trupelor austriece, încartiruirea trupelor, depozitarea
efectelor de război şi rechiziţiile au însemnat noi abuzuri, noi distrugeri,
plăţi necorespunzătoare50 şi nenumărate confiscări.5 1 Armata austriacă a

luat din Văsui 486 vite cornute, 900 oi şi 1 25 porci 52, contribuind la

declararea acestei comune, după război, drept cea mai săracă din
întreaga Vrance.
La această stare de lucruri au contribuit cheltuielile impuse
48 Ibidem, f.46
49 Ibidem
50 Ibidem
5 1 Ibidem, dosar nr.4/ l 9 1 8, f.4

52 Cezar Cherciu, op. cit., p.255
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comunei de către administraţiile militare de ocupaţie53 , taxele54 şi
amenzile la care au fost supuşi văsuienii,55 numărul mare de animale
confiscate de către inamic ( 1 .352), de locuinţe distruse (37) şi avariate
(7 1 )56• În acest context, nici nu trebuie să surprindă faptul că o estimare
a pagubelor de război suferite de comuna Văsui indică suma de 742.55 1
lei. 57
În anul J. 9 1 6, 52 de văsuieni au fost concentraţi şi mobilizaţi58 în

diverse unităţi: Regimentul 50 Infanterie, Regimentul Subzistenţă
Focşani, Regimentul 1 1 Artilerie, Regimentul 5 Obuziere Constanţa,
Regimentul 23 Artilerie Buzău, Regimentul 1 0 Putna, Regimentul 24
Artilerie Roman, Regimentul 1 6 Artilerie, Batalionul 7 Vânători,

Batalionul 10 Vânători Tulcea. Cei 50 de soldaţi şi doi caporali59 erau în marea majoritate a cazurilor - căsătoriţi, cu familii de întreţinut, baza
materială constituind-o proprietatea răzăşească60• Familiile acestora
primeau din partea Statului un ajutor de 1 5 lei pe lună.61 Operaţiunea se

făcea prin intermediul Cercului de Recrutare Putna, care elibera celor în
drept certificatele de înlesnire de trai.
Tot în scopul ajutorării familiilor mobilizaţilor şi concentraţilor a

fost înfiinţat Comitetul de Sprijin ,,Familia Luptătorilor" ;62 Comitetul
Comunal din Văsui, subordonat celui mai sus-menţionat, avea în 1 9 1 6

următoarea componenţă: preşedinte - Toader 1. Ţibrea; vicepreşedinte Toader A.Tătaru; secretar - Toader Pâslaru; casier - Sandu Diaconu;

53 A.N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr.2021 1 9 1 8, f.5
54

1dem, fond Pretura Plăşii Vrancea, dosar nr. I 0/ 1 9 1 9, f.49 1

55 Ibidem, f.47

56 Cezar Cherciu, op. cit., p.274

57 A.N.Vn., fond Pretura Plăşii Vrancea , dosar nr. I 0/ 1 9 1 9, f. 1 4
5 8 Idem, fond Primăria Comunei Văsui, dosar nr. l / 1 9 1 6, f. l 9

59 Ibidem
60 Ibidem, f. I 5
61

Ibidem, f.42

62 Ibidem, f. l
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membri - Ivan Iuga şi Ion Marin. 63 În baza cererii făcute de soţia sau
părintele celui mobilizat64, se elibera un carnet în care era trecută suma
ce reprezenta ajutorul cuvenit, distribuit periodic de perceptor, în
prezenţa secretarului Comitetului.65
Printre morţii şi dispăruţii din Văsui, în timpul Primului Război
Mondial, figurează următorii :
Acsente Grigoraş - soldat, Regimentul 1 6 Artilerie
Găină Ion - sergent, Regimentul 7 Vânători66
Hârnea Dumitru - soldat, Regimentul 50 Infanterie
Iordache Soare - soldat, Regimentul 10 Infanterie
Iuga Mafteiu - soldat, Regimentul 50 Infanterie
Marcu Ion - soldat, Regimentul 1 O Infanterie
Merăuţă Toader - soldat, Regimentul 7 Vânători
Ochean Sandu - soldat, Regimentul 16 Artilerie
Ochean Stan - soldat, Regimentul 50 Infanterie
Ochean Ştefan - soldat, Regimentul 7 Vânători
Pasere Stan - soldat, Regimentul 1 0 Infanterie
Răduţă Ion - soldat, Regimentul 1 O Infanterie

Tuvene Constantin - soldat, Regimentul 34 Infanterie67
Aceştia au lăsat în urma lor şapte văduve68 şi 20 de orfani69,
existând şi şase cazuri de orfani de ambii părinţi, aflaţi în grija
tutorilor70; toţi aceşti copii cu vârste cuprinse între 1 şi 18 ani, primeau
ajutoare din partea Statului, care le garanta nu doar supravieţuirea

63 Ibidem, f.47
64

Ibidem, f. 7 - 1 3

65

Ibidem, f.47

66

Ibidem, dosar nr. l / 1 9 1 9, f.9, 32, 35, 1 08

67 Ibidem
68
69

Ibidem, dosar nr. 1/l 9 1 9, f.239
Ibidem, f.35

70 Ibidem, dosar nr.4/ 1 920, f.56
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(bazată şi pe moştenirea averii părinţilor), ci şi continuarea studiilor. 7 1
La 22 februarie 1 920 s-a constituit în Văsui Comitetul Comunal

al Societăţii ,,Mormintele eroilor căzuţi în războiu" . Acesta era alcătuit
din primar, preot, învăţător, şef de Post şi cinci văduve de război,72 lor
alăturându-li-se ulterior 50 de cetăţeni din comună (agricultori şi
funcţionari).73

Scopul

înfiinţării

acestui

Comitet era întreţinerea

mormintelor celor căzuţi pentru cauza naţională, adunându-se prin
mijloacele prevăzute de lege fondurile necesare acestui nobil scop.74
A doua încercare majoră prin care a trecut comuna - denumită
Vrâncioaia - a constituit-o perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.
În conformitate cu instrucţiunile ministeriale, locul celor chemaţi
la datorie pe câmpul de luptă, care aveau responsabilităţi faţă de
comună, a fost luat de cei mobilizaţi pentru lucru, în vederea preluării
atribuţiunilor respective;75 astfel, în baza unor clauze contractuale
riguroase,

au

fost

angajaţi

ciobani,

fierari,

pădurari,

rotari,

administratori, paznici agricoli şi un tractorist (pentru obştea agricolă de
arendare)76 •
Din punctul de vedere al forţei mobilizate pe front, numai pentru
anul 194 1 sunt semnalate 50 de cazuri, repartizările fiind făcute la
următoarele unităţi: Aotila 3 Vânătoare Tecuci, Legiunile de Jandarmi
Putna, Tecuci şi Alba-Iulia, Secţia de Pompieri Focşani, Compania Depozit a Bazei Aeriene Bacău, Divizionul 3 Artilerie, Batalionul
Pionieri de Munte, Batalionul Pază, Batalionul 5 Administrativ,
Batalionul 3, 5 şi 55 Pionieri, Regimentele 8, l O şi 50 Dorobanţi,

Regimentul

7 Jandarmi, Regimentul

2

Infanterie

-

Fortificaţii,

Regimentele 27, 28 şi 50 Infanterie, Regimentele 7, 63 şi 64 Artilerie,
71 Ibidem, dosar nr. l / 1 9 1 9, f.84
72 Ibidem, f.48 - 50

73 Ibidem, f.53
74

Ibidem, f.52

15 Ibidem, dosar nr.94/1 944, f.244
76 Ibidem, f.2 1 7 - 293
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Regimentul

3

Artilerie

Călăreaţă,

Regimentul

Regimentul de Gardă ,.,Mihai Viteazu/". 77

5

Artilerie Grea,

În 1 944, comuna Vrâncioaia avea 99 de mobilizaţi şi
concentraţi;78 în baza Legii pentru ajutorarea familiilor nevoiaşe ale
concentraţilor (publicată în Monitorul Oficial nr.46/ 1 94 1 ), în comună
s-a înfiinţat un Comitet de Ajutorare, alcătuit din primar, preot paroh,
perceptor fiscal, notar şi consilier delegat. Acesta soluţiona cererile de
ajutor bănesc făcute de familia celui concentrat, ţinându-se cont de
numărul de membri şi de situaţia materială,79 banii fiind viraţi lunar de
către unităţile militare din care cei aflaţi la datorie făceau parte.80
Familiile celor deconcentraţi erau exceptate de la primirea acestui ajutor
bănesc81 • Iată şi câteva exemple de sume acordate şi beneficiarii
acestora: iulie 1 943 - 43.000 lei pentru 44 de familii; august 1 94 1 25.800 lei pentru 28 de familii, octombrie 194 1 : 83.500 lei, pentru 79 de
farnilii.82
Regimentele 10 Dorobanţi-Putna şi 5 Pionieri au rechiziţionat de
la văsuieni, numai în 1 942, animale în valoare de 1 76000 lei. 83
În 1 944, comuna Vrâncioaia punea la dispoziţia unităţilor militare
române un număr mare de animale pentru rechiziţii (49 cabaline, 445
bovine, 1 .722 păsări şi 2.290 ovine).84 În 1944 erau apte de lucru 1 90
persoane85, căruţele disponibile fiind în număr de 35. 86
Odată cu populaţia a fost evacuată şi arhiva Primăriei acestei

77 Ibidem, dosar nr. l 5/ l 94 1 , f. l - 52

78 Ibidem, dosar nr. l 0/1 944, f. l 9
79

Ibidem, dosar nr. 1 5/ 1 94 1 , f. 1

80

Ibidem

8 1 Ibidem, dosar nr. l 7/ l 94 1 , f. l 2 - 42

82 Ibidem, dosar nr. l 6/ l 94 1 , f.4, 7, 52

83 Ibidem, dosar nr.5/l 942, f.37, 1 08, 236
84
85
86

Ibidem, dosar nr. l 0/ 1 944, f. l 9
Ibidem, f.23
Ibidem, dosar nr.B/1 944, f.68
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comune, în februarie87 şi octombrie 1 94488 (având anii extremi 1 865 şi
1 943).
În cazul unor eventuale încartiruiri de trupe la Vrâncioaia, această
comună era gata să pună la dispoziţia armatei române, în 1 944,
următoarele:
cele două şcoli (din satul de reşedinţă şi din satul Poiana),
prevăzute cu şanţuri şi adăposturi contra bombardamentelor, cu o
capacitate totală de şase comandanţi, cinci ofiţeri, 220 soldaţi89 şi 100
persoane civile90; Căminele Culturale din ambele sate, pentru doi

comandanţi şi 1 60 de soldaţi9 1 ; 50 camere, în case particulare, cu o
capacitate de 100 de persoane; o · magazie pentru patru trăsuri; 1 2
grajduri pentru 4 8 de cai; o rotărie; o fierărie; o brutărie; două măcelării;
1 5 fântâni.92
În acelaşi an, în comună funcţiona Comitetul Local al Consiliului

de Patronaj al Operelor Sociale ,,Ajutorul Refugiaţilor", care i-a
desemnat pe Ştefan I.Iuga şi Vasile C.Murgu să conducă echipele de
colectare a banilor şi alimentelor pentru refugiaţi, pe bază de liste. Tot
ceea ce se strângea urma să fie predat Comitetului Judeţean de Patronaj
Putna.93
Dintre ostaşii din Vrâncioaia care şi-au dat viaţa pentru Ţară sau
au fost declaraţi dispăruţi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial,
documentele cercetate îi semnalează pe câţiva dintre ei:
soldat Apostu Danciu, Regimentul 2 Grăniceri;
soldat Boboc Dumitru;
soldat Bratu I.Toader, Regimentul 10 Dorobanţi-Putna, mort în
87

Ibidem, dosar nr.4/1 944, f.69

88 Ibidem, dosar nr.2/ 1 944, f. l l
89

Ibidem, dosar nr.S/1 944, f.57, 1 2 1 , 123

90 Ibidem
91

Ibidem, f.57

92 Ibidem, dosar nr. I 0/1944, f.23 - 24
93 Ibidem, dosar nr.5/ 1944, f.34, 35, 39; dosar nr. I0/ 1 944, f.2 - 5
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luptele din Ucraina;
soldat Danciu Vasile, Regimentul 10 Infanterie, mort în luptele
din judeţul Baia;
soldat Danţiş Ioan, Rgeimentul 10 Vânători;
soldat Danţiş Radu, Regimentul 1 O Dorobanţi Putna;
soldat Danţiş Teodor, Regimentul 1 0 Vânători, dispărut în timpul
luptelor din zona Cetatea Albă;
caporal Ilie Constantin, Regimentul 5 Pionieri;
caporal Jecheanu Simion, Regimentul 33 Dorobanţi, mort în
luptele din Crimeea;
sergent Jecheanu Vasile, Regimentul Centrului de Instrucţie al
lnfanteriei;
soldat Lepădatu Toader, Regimentul 5 Artilerie Grea, mort în
luptele de la Vlădeni - Prahova;
caporal Marcu Ştefan, dispărut în luptele din zona Brăilei;
caporal Merăuţă Ion, Regimentul 50 Infnterie;
sergent Munteanu Ioan, Regimentul 1 O Dorobanţi Putna;
soldat Soare Stan, Regimentul 1 O Dorobanţi Putna;
soldat Stoica Toader, Regimentul 10 Dorobanţi Putna;
soldat Tătaru Constantin,

Regimentul

1 O Dorobanţi Putna,

dispărut în timpul luptelor de la Cotul Donului;
sergent Tătaru Ioan;
caporal Tuvene Ştefan, Regimentul 14 Dorobanţi, dispărut în
timpul luptelor din Crimeea;

sergent T.R.Ţibrea Ioan, Regimentul 1 6 Artilerie Bacău.94

În 1942 se constituie Comitetul Comunal pentru Invalizi, Orfani
şi Văduve de Război, care asigura asistenta şi ocrotirea acestui segment
de populaţie; în componenţa Comitetului intrau primarul, preotul,
învăţătoarea şi două reprezentante ale văduvelor de război din

94

Ibidem, dosar nr.5/l 942, f.240, 245; dosar nr.7/ l 944, f.3,6,9, 1 0, 1 8; dosar

nr.S/1 944, f.2, 37; dosar nr. l 2/ 1 944, f.2,4, 1 7 ,2 1 ,24, 26 - 29, 35, 38
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Vrâncioaia.95
Din punct de vedere administrativ, Văsuiul a cunoscut atât
evoluţia de la cătun la sat şi comună (fie de sine stătătoare, fie cu sate
componente), cât şi statutul de sat component al altor comune, în funcţie
de legi şi de propria-i dezvoltare.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, Secătura Văsui era unul

din satele c6mponente ale Ocolului Vrancea;96 după 1 864 Văsuiul
devine comună rurală, arondată la Plasa Vrancea.97

În 1 902, preotul paroh trimite autorităţilor judeţene un Raport din
care rezultă că autorităţile comunale din Văsui nu-şi făceau datoria în
mod corespunzător, profitând şi de faptul că localitatea este relativ
izolată, transportul anevoios, iar inspecţiile forurilor superioare - destul
de rare. În opinia sa, datorită deficitarei administraţiei locale, B iserica şi
Primăria se găseau într-o situaţie critică. Ca urmare, preotul este adeptul

readucerii Văsuiului la statutul de sat, alipit unei comune vecine.98 Ideea
sa nu a fost însă agreată de forurile judeţene.
În 1 906, în virtutea unei noi Legi de organizare a comunelor
rurale, Văsuiul este alipit la Spineşti99; în 1 9 1 2, aceeaşi localitate făcea
parte din comuna Negrileşti. 1 00 În 1 925, Văsuiul redevine comună de
sine stătătoare, din 1929 depinzând de Bârseşti.
După 1 930 s-a pus problema alipirii Văsuiului la Poiana.
Văsuienii protestează, încercând să convingă guvernul de faptul că sunt
capabili să se administreze singuri şi să vegheze la bunul mers al Şcolii,
Primăriei, Bisericii, Băncii Populare şi Cooperativei. ,.Dar ce s-ar
întâmpla dacă vom fi alipiţi în altă pane şi am rămâne sat? Desigur
toate ar rămâne într-o stagnare, fiindcă lipsind administraţia locală de
95 Ibidem, dosar nr.5/1942, f.207
96 Cezar Cherciu, op.cit., p. l 6

97 Mihail Canianu, Aureliu Candrea, op.cit., p.274 - 275

98 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.3/1902, fA

99 Ibidem, dosar nr. l 91 1906, f.42 - 44
100

Petru Poni, op.cit.,p. l 26
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până acum, începe să se desmembreze spiritele prin schimbarea unităţei
de vederi şi toată activitatea existentă va rămâne în lâncezeală care mal
"101
se afirmă în
târziu vor duce la diferite neînţelegeri şi conflicte
-

Memoriu.
În plus, cei 4 km care despart Văsuiul de Poiana erau greu de
parcurs pe timp ploios şi de iarnă, din cauza pâraielor despărţitoare.
Văsuienii cereau

. . . să rămânem comună aparte, . . . , conducându-ne
prin noi înşine, pentru care vom contribui la toate sarcinile ce se cer
pentru întreţinerea unei comune". Memoriul a fost semnat de 60 de
"

văsuieni. 102 A fost însă o încercare sortită eşecului, între 1 93 1 - 1 937
Văsuiu1 fiind sat component al comunei Poiana. 1 03

În 1 937, Văsuiul îşi schimbă denumirea în Vrâncioaia, întru
etemizarea celei mai cunoscute legende a Vrancei, pentru care răzeşii
aveau un adevărat cult. În acelaşi an, Văsuiul devine comună de sine
stătătoare. 1 0<Tabelul de mai jos redă evolutia demografică a
Vrâncioaiei: 1 05
Anul

Gospodări ilcase Capi de familie Contribuabili Nr.locuitori

1 846

93

1 859- 1 860

504

1 886

1 24

1 10

417

1 888

318

1 01 Arhiva Muzeul Vrancei (în continuare se va cita: A.M.Vn.), inv.nr. l 8294
1 02 1bidem
1 03 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. l / 1 942, f.55
1 04 Ibidem, dosar nr.3/ l 937, f.8
1 05

H.H.Stahl, Nerej. Un village d'une region archalque, vol.l, Bucureşti,

1 939, p. l 07; Mihail Canianu, Aureliu Candrea, op. cit., p.367; A.N.Vn., fond
Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. l 3/ l 897, f. l 36; Ibidem, dosar nr. l 0411 9 1 3,
f.3; Ibidem, dosar nr.2/ 1 9 1 9, f. 1 88; Ibidem, dosar nr.S/1 938, f. l 9 1 ; Monografia

Judeţului

Putna,

Tipografia

şi

Legătoria

de

Cărţi

" Cartea

Putnet'

Alex..P.Aiex.andrescu, Focşani, 1943, p.69
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1 896- 1 897

1 07

1 902
1912

1 16

402

1 16

469

75

315

1913

1 20

1919

1 20

1 920

530
446

1 20

444

1 923

1 20

1 938

1 50

679

1 38

670

1 940

1 50

1 943

350

480

1490

Obştea răzeşilor din Văsui stăpânea în 1 929 1 800 ha pădure în
muntele Frumoasele şi

1 50 ha în Dealul Săcăturei; în muntele

Frumoasele, obştea avea 300 ha păşune, iar în Dealul Săcăturei, încă 5

ha. De aceste păşuni beneficiau 1 84 răzeşi. 1 06 Aflate la circa 35 km de

comună, pădurile acestei obşti - de brad, molid şi fag - nu erau intens

17
exploatate de către răzeşi. 0

În baza Codului Silvic din 1 9 1 0 şi a obiceiului pământului,
fiecare coproprietar al pădurilor şi păşunilor montane era considerat
deţinătorul unui drept indiviz 108, moştenit din tată în fiu, conform
principiului "vrânceanul se naşte şi moare cu dreptul său" 109• Legislaţia
permitea însă şi existenţa unor drepturi multiple; astfel, la începutul

secolului trecut, din cei 256 răzeşi trecuţi în tabelele de drepturi, 239
deţineau un singur drept, iar 1 7

-

două sau mai multe drepturi. 1 1 0 În baza

aceleiaşi Legi silvice, pădurile şi păşunile erau administrate prin
intermediul consiliilor care se slujeau în activitatea lor de aşa-numitele
06
1 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.S/1929, f.2
1 07
Ibidem, dosar nr.S/1938, f.l 9 1

1 08 Ibidem, dosar nr.S/1929, f.2

109 Simion Hâmea, Ţara Vrancei. Colecţia Ţara Vrancei, " Biblioteca
Populară", Bucureşti, 1930, p.45
1 1°

Cezar Cherciu, op. cit. , p.228 - 229
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Aşezărninte (acte constitutive cu putere de lege).

III

Normele de

exploatare forestieră erau prevăzute în Amenajamente, nerespectarea
acestora făcând imposibilă scoaterea lemnului din pădure. 1 1 2
În 1 9 1 0, pădurea Obştii Văsui din muntele Frumoasele era
exploatată aproape în întregime de Societatea Anonimă Română pentru
Industrie Forestieră (S.A.R.I.F.); au fost şi câţiva răzeşi care nu şi-au

arendat părţile de pădure acestei Societăţi. 1 1 3 Aceştia au defrişat pădurea
fără a ţine cont de reglementările silvice, 1 14 neachitând nici garanţiile
cerute de lege. 1 15

Atât S.A.R.I.F., cât şi răzeşii care exploatau pădurea individual
aveau obligaţia să achite cauţiunea de împădurire prevăzută de Codul
Silvic din 1 9 1 0 şi să întocmească noi Amenajamente, în baza aceluiaşi
act normativ, 1 16 altfel neputându-şi continua activitatea. Revizuite de
Ministerul Domeniilor, Amenajamentele se publicau în ,,Monitorul

Oficial", fiind păstrate la Prefectura Judeţului Putna şi la Primăria
Văsui. 1 1 7

În aceeaşi perioadă, pădurea din Dealul Săcăturei nu era
exploatată, în condiţiile absenţei esenţei de brad; prin urmare, nu a mai
fost nevoie de alcătuirea unui Amenajament de exploatare, răzeşii luând
de aici lemnul necesar nevoilor casnice. 1 1 8
Cert este că atât Societatea forestieră, cât şi răzeşii nu au tratat
corespunzător nici

problema exploatării

propriu-zise,

nici cea a

împăduririi suprafeţelor exploatate. Datorită tăierilor sălbatice, Văsuiul
avea să devină o pradă uşoară pentru vânturi şi inundaţii, drumurile
111

A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.S/1 929, f.2
1 12 1dem, fond Pretura Plăşii Vrancea, dosar nr.4/1 920, f.242
1 13

/14
1 15

1 16
JJl
118

Idem, fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. 1 5/ l 9 l 0, f.23
Ibidem, dosar nr. l 0/ 1 9 1 0, f.23
Ibidem, dosar nr.6/l 926, f. l O - 1 1
Ibidem, dosar nr. l/1 9 1 1 , f.48, 68
Ibidem, f.54
Ibidem, dosar nr. l 5/ l 9 l 0, f.23
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lăsând tot mai mult de dorit. 1 19 În 1938, pe raza comunei Vrâncioaia
(noua denumire a localităţii, adoptată în 1 937), s-au efectuat plantări de
puieţi de salcâm şi frasin120, stabilindu-se un termen de 90 de ani pentru
regenerarea pădurii (stejar, ulm, carpen, tei, jugastru şi frasin). 12 1
Conform reglementărilor obştii, doar răzeşii din Vrâncioaia aveau
dreptul de a instala fierăstrăie în muntele Frumoasele122, puse în mişcare
de forţa hidraulică; din cele patru fierăstraie existente în 1 938 123, unul
era deţinut în coproprietate cu răzeşii din Hăulişca, aici fasonându-se
scândurile şi dulapii de brad. 1 24 Cel de-al doilea fierăstrău era
proprietatea unui răzeş al obştii, iar cel de-al treilea aparţinea unui răzeş
din Colacu, fiind instalat pe apa Zăbalei 125; ultimul era instalat în aceeaşi
zonă, proprietarii fiind din Vrâncioaia. 1 26
Pentru funcţionarea legală a acestora era nevoie de autorizaţie,
atât din partea şefului Ocolului Silvic Boloteşti, 1 27 cât şi din partea
Direcţi unii Apelor, Regiunea XII Bacău. 128 Proprietarii fierăstraielor
plăteau obştii o taxă, reprezentând, la un moment dat, o treime din

venitul realizat. 129

•

În 1 920 s-a înfiinţat la Văsui Cooperativa forestieră "Vrancea",
cei 53 de membri, subscriind un capital de peste 20.000 lei "cu scopul

de a uni pe toţi moşnenii într-o puternică asociaţie pentru a înlătura
1 1 9 C.Constantinescu - Mirceşti, op. cit., p. l 68

1 20 A.N.Vn., fond Primăria comunei Vrâncioaia, dosar nr.5/ l 938,

1 2 1 C.Constantinescu - Mirceşti, op.cit., p.23
1 22 H.H.Stahl,

f.77

Nerej. Un village d'un region archalque, voi.III, Bucureşti,

1 939, p.282 - 283

1 23 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.511 938, f.222

1 24 1bidem, dosar nr. l/ 1 9 1 1 , f.3 1
1 25 Ibidem, dosar nr.4/193 1 , f.42 - 43
1 26 Ibidem, dosar nr.61 1926, f. l l

1 27 Ibidem, dosar nr.61 1 9 1 1 , f.32
1 28 1bidem, dosar nr.4/193 1 , f.43
1 29 H.H.Stahl, op.cit., p.282-283

350

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Contribuţii la cunoaşterea trecutului localităţii Văsui (Vrâncioaia)

societăţile străine de la exploatarea pădurilor şi a organiza pe baza
Cooperaţiei valorificarea pădurilor Vrănceneşti speculate în mod
neomenos. " 1 3° Cooperativa avea 90 de angajaţi: 30 în ateliere şi 60 în
sectoarele de exploatare. 1 3 1 În septembrie 1 924, aceasta beneficia de o

cantină care deservea personalul Fabricii de cherestea (parte integrantă a
Cooperativei forestiere din Văsui). 1 32
Pe lângă exploatarea lemnului - fie în calitate de angajaţi ai
Societăţii forestiere, fie pe cale individuală (în vederea comercializării
materialului lemnos la Focşani şi Odobeşti) - o altă ocupaţie de bază a
văsuienilor a fost creşterea oilor. O simplă prezentare a efectivului de
ovine este semnificativă în acest sens: 830 în 1 886, 1 33 2 1 5 în
1 9 1 9 1 34 1 600 în 1 93 1 , 135 1 3 7 1 în 1 938 136, 2.290 în 1 944.1 37 O localitate
ca Văsuiul, cu păşuni întinse, nu a neglijat însă creşterea celorlalte
animale - bovine, cabaline, porcine - în ciuda faptului că resursele
agricole nu au fost întotdeauna pe măsura necesităţilor. Transpusă în
cifre, situaţia se prezintă astfel: 436 animale în 1 893 138 , 2 1 0 în 1 9 1 9 1 39,

4 1 8 în 1 93 1 , în afară de cele 932 de păsări existente140, 885 în 1 940 1 4 1 şi
1 30 Cooperativa de valorificare "Unirea Vrancei". Sediul Social: Comuna

Vrâncioaia, judeţul Putna. Imobile, pivniţe şi biroul comercial Focşani,
str.Vergulei 22. Sucursale în comunele: Bârseşti, Văsui, Vidra, Negrileşti,
Păuneşti, Coza, Păuleşti şi Pănceşti. Magazin de Manufactură, Coloniale şi
Pescării în Focşani. Dare de seamă pe exer. I 938 prezentată Adunării Generale
din 6 şi 7 mai 1 938" , Tipografia Cartea Putnei, Focşani, p.4
131 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.2/ l 923, f. l 38
132 Ibidem, dosar nr.311 924, f. l l 5

1 33 Mihail Canianu, Aureliu Candrea, op.cit., p.368
1 34 A.N.Vn., fond Pretura Plăşii Vrancea, dosar nr.2/ l 9 1 9, f.289, 290
135 Idem fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.4/ 1 93 l , f.35
1 36 Ibidem, dosar nr.?/1 940, f.23 - 24
137 Ibidem, dosar nr. l 0/ 1944, f.26
1 38

Mihail Canianu, Aureliu Candrea, op.cit., p.368

1 39 A.N.Vn., fond Pretura Plăşii Vrancea, dosar nr.2/ 1 9 1 9, f.289 -290
140

Idem, fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.41 1 93 1 , f.35 - 36
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564 în 1 944 (cu excepţia celor 1 . 722 de păsări existente). 142
Datorită faptului că păşunile văsuienilor se aflau la 40 km distanţă

de localitate, în locuri accidentate, crescătorii de vite solicitau 143 o zonă
de păşunat în muntele Mişina, aflat doar la 1 5 km depărtare, cu o
suprafaţă de minimum 100 ha. 144 În anul 1 925 s-a înfiinţat cel de-al
doilea obor comunal de vite, în muntele Frumoasele, primul fiind situat

lângă PrimăR.e. 1 45 Au fost ani în care vitele i-au salvat pe văsuieni din

situaţii extrem de delicate; astfel, în 1 928, din cauza secetei, producţia
agricolă a fost foarte slabă, iar lipsa de nutreţ - extrem de acută; în
aceste condiţii, ţinând cont şi de faptul că materialul lemnos s-a vândut
la preţuri mici, iar cerealele erau foarte scumpe, ţăranii din această
localitate au fost nevoiţi să-şi vândă vitele.1 46 Doi ani mai târziu, la
Văsui s-a înfiinţat cel de-al treilea obor de vite, în Dealul Secăturei,

pentru închiderea animalelor de pripas. 1 47

Agricultura comunei Vrâncioaia a fost influenţată de o serie de
factori negativi, între care se numără terenurile accidentate, clima aspră
de munte, producţiile scăzute şi distanţa mare dintre această localitate şi
terenurile arendate de obşte în zona de câmpie 1 48 în perioada 1 9 1 9 1 944 la Făurei, Bătineşti 1 49, Balta Raţei şi Putna Seacă. 150 Din punctul

de vedere al suprafeţei agricole disponibile, datele statistice se prezintă

141 Ibidem, dosar nr.7/1 940, f.23-24
142 Ibidem, dosar nr. l 0/1 944, f.26
143 Ibidem, dosar nr.4/l 924, f. l 9
144

Ibidem

1 45 Ibidem, dosar nr.3/l925, f.67, 7 1
146

Ibidem, dosar nr.2/l928, f.93

147 Ibidem, dosar nr. l / 1 930, f.69-70
148 Mihai Adafini, Obştile săteşti de arendare În judeţul Putna, în Vrancea.
Studii şi comunicări, voi. V - VII, 1982-1984, Focşani, 1 987, p.85, 93, 96
1 49 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.7/ l940, f. 1 68
150 Ibidem, dosar nr.4/l 944, f.68
352
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astfel: 79 ha în 1 893 151, 1 1 1 ha în 1 904152, 1 5 8 ha în 1 9 1 1 153, 82 ha în
1 938 154, 1 3 8 ha în 1 940155 şi 202,5 ha în 1 944. 156 S-au cultivat grâu,
porumb, orz, secară, cânepă, in, plante de nutreţ, fasole, cartofi, sfeclă,
zarzavaturi, dovleci. Indicele global al producţiei agricole realizate de
comuna Vrâncioaia a cunoscut, de-a lungul timpului, următoarele
variaţii: 2720 kg şi 560 hl în 1 893157, 1 9 1 hl, 226 1 şi 2.8 1 7 kg în
1 904,158 1 0 1 .230 kg în 1 940159 şi 59.500 kg în 1 944.1 60
În ceea ce priveşte forţa de muncă a acestei comune, cifrele arată

astfel: 1 03 persoane în 1 8931 6 1 ; 244 mici producători în 1 9 1 1 /62 395
agricultori în 1 93 1 163, 65 arendaşi la 56 ha la Bătineşti şi Făurei, în
1 940164 şi 487 agricultori în 1 942. 165
În mai multe rânduri, locuitorii Vrâncioaiei au apelat la forurile
superioare în vederea asigurării necesarului de hrană. Astfel, în 1 866, 49

de văsuieni au primit porumb din zona Brăilei 1 66• În 1 905, penuria de
cereale fiind extrem de acută, Comisia instituită pentru distribuirea
grânelor nu a mai putut soluţiona toate cererile; în disperare de cauză,
1 5 1 Mihail Canianu, Aureliu Candrea, op. cit., p.368
1 52

m

A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. 1 1/ 1 904, f.70
Ibidem, dosar nr. 1/ 19 1 1 , f.36

1 54 Ibidem, dosar nr.8/1938, f.28

1 55 Ibidem, dosar nr.7/l 940, f. 1 68
1 56 1bidem, dosar nr) 0/1 944, f.57

1 57 Mihail Canianu, Aureliu Candrea, op. cit., p.368
1 58 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrincioaia, dosar nr. 1 l/1904, f.44, 70
1 59 Idem, fond Camera de Agricultură a Judeţului Putna, dosar nr.286/ 1 940, f.8 1

- 82
160 ldem, fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.6/l 944, f.5, 28
161 Mihail Canianu, Aureliu Candrea, op. cit., p.369
162 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. 1/ l 9 1 1 , f.36
163 Ibidem, dosar nr.4/ l 93 l , f.35

164 1bidem, dosar nr.7/l 940, f. l68
1 65 Ibidem, dosar nr. 7/1 942, f. l 09
166 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Valea Sării, dosar nr.77/ 1 866, f. l 9
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văsuienii şi-au vândut la preţuri derizorii vitele şi uneltele de muncă. 167
Într-o primă fază, 48 de săteni au primit peste şapte tone de porumb, în
valoare de peste 1 .000 de lei, în baza împrumuturilor făcute 168 la Banca
Populară ,.,Muntele Frumoasele" din Văsui. 169 Cotele se împărţeau în
prezenţa primarului, a secretarului Primăriei, a şefului de garnizoană şi a
unui locuitor fruntaş din comună, răspunzător de registre. 1 70 La

jumătatea arwlui, 69 de familii din Văsui aveau nevoie de alte I l tone
de porumb. 1 7 1 În 1 920, văsuienilor le erau necesare 1 0. 1 50 kg de făină,
porumb, zahăr şi orez. 1 72
Pentru mai buna organizare a muncilor agricole, în 1 940 comuna
Vrâncioaia beneficia de serviciile agentului agricol şi celor trei şefi de
vecinătate; aceştia aveau în subordine câte o treime din forţa de muncă a
localităţii, fiind subordonaţi Camerei Agricole a Judeţului Putna. 1 7 3

Aceeaşi instituţie a cerut să se formeze în comună un Comitet de
Mobilizare Agricolă, subordonat Primăriei, care să formeze echipele de
muncitori în vederea urgentării muncilor agricole. 1 74
Ca urmare a dispoziţiilor luate în acelaşi an, de către Pretura
Plasei Zăbala, Comitetul Local a folosit premilitarii la muncile

agricole. 1 75

În 1 942, necesităţile alimentare ale comunei erau asigurate prin
intermediul Oficiului Economic de Aprovizionare 1 76 al Cooperativei

167 ldem, fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.9/ l 905, f. l l
1 68 Ibidem, f. l 4 - 1 6

169 Ibidem

170

Ibidem, f.39

17 1 Ibidem, f.4 1 - 42
1 72 Ibidem, dosar nr.225/l920, f.32

1 73 Ibidem, dosar nr.?/1940, f.97, 103 - 105

174

Ibidem, f. l 5 1

17 5 Ibidem, f.32

1 76 Ibidem, dosar nr.?/1 942, f. l 60
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"
1
" Unirea Vrancei din localitate. 77
Inventarul

agricol

şi

mijloacele de transport ale comunei

Vrâncioaia (pluguri cu brazdă şi grindei din lemn şi fier, grape de lemn,
rariţe, tractorul obştii de arendare, carele şi căruţele cu osii de lemn şi
fier, săniile) au cunoscut următoarea evoluţie: 16 pluguri în 1 893 1 78, 1 26
unelte agricole şi 1 23 mijloace de transport în 1 93 1 179, 46 de pluguri şi

grape în 1 940/ 80 202 unelte agricole şi 1 1 5 mijloace de transport în
1942. 1 8 1
Locuitorii Vrâncioaiei s-au ocupat şi cu albinăritul; înainte de
Primul Război Mondial, în această localitate existau 47 de stupi, în 1 9 1 9
numărul acestora scăzând la 36. 1 82 În 1 93 1 , în comună îşi desfăşurau
activitatea şase apicultori, proprietari a 40 de stupi 1 83 ; în 1 944 numărul
stupilor crescuse la 1 1 5 . 1 84

Nici pomicultura nu a fost neglijată, fiind exploatate locurile
fertile, ferite de vânturi. În 1 904, livezile de pruni ocupau o suprafaţă de
peste I l ha, 1 85 iar în 1 9 1 1 , 1 6 ha. 186 În 1 93 1 erau pe rod în pământurile

Vrâncioaiei 1 2 .000 pruni, 300 peri, 250 nuci, 220 meri, 200 vişini şi 1 00
cireşi. 187 În 1 940, suprafaţa ocupată de livezi se măreşte, ajungând l a 1 4
ha 1 88, doi ani mai târziu plantându-se încă 2.350 de pomi fructiferi. 189

1 77 Ibidem, dosar nr.611 944, f.9
1 78 Mihail Canianu, Aureliu Candrea, op.cit., p.368
1 79 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.4/ 1 93 1 , f.8
1 80 Ibidem, dosar nr.711 940, f. I 06
1 8 1 Ibidem, dosar nr.7/1 942, f. 1 09
18 2 A.N.Vn., fond Pretura Plăşii Vrancea, dosar nr.2/ 1 9 19, f.233
1 83 Idem, fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.4/ 1 93 1 , f.36
1 84 Ibidem, dosar nr. l 0/ 1 944, f.26
1 85 Ibidem, dosar nr. 1 1 1 1 904, f.70
1 86 1bidem, dosar nr. l/ 1 9 1 1 , f.36
187

Ibidem, dosar nr. 1 1 1 93 1 , f.36
188 Ibidem, dosar nr.7/1940, f. 1 67, 1 69
1 89 Ibidem, dosar nr. l / 1 942, f.66
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Viticultura a lipsit aproape cu desăvârşire din preocupările
văsuienilor, suprafaţa ocupată cu viţă de vie nedepăşind un hectar până
în 1 940, 190 dublându-se până în 1 944; 191 faptul nu este deloc ieşit din
comun, altitudinea şi relieful accidentat al zonei făcând imposibilă
extinderea suprafeţei cultivată cu viţă de vie.192
În baza unei tradiţii multiseculare, devenită lege nescrisă,
locuitorii Vrâncioaiei, aidoma urmaşilor răzeşilor din întreaga Vrance
istorică, nu plăteau nici o taxă pentru sarea luată din munţi, atât de
necesară consumului casnic şi animalelor. 193 Punctele de exploatare erau

de mică întindere şi profunzime, însă destul de numeroase. 194

La finele secolului al XIX-lea, în Văsui existau două mori
hidraulice, 195 făcute pe iazuri amenajate rudimentar, ca şi fierăstraiele196 ;
aceeaşi situaţie era semnalată şi în 1 942, capacitatea de măcinare a lor
fiind de

3oo kg zilnic. 197

În 1 893, Văsuiul avea o rotărie, o cârciumă şi trei poveme
(distilerii de ţuică) 198, numărul acestora din urmă crescând la şapte în
1 942.199 Conform legislaţiei din 1 943, Ministerul Afacerilor Interne a
dispus alcătuirea, în teritoriu, a Comisiilor pentru fabricarea ţuicii şi a

Jf)()

Ibidem, dosar nr.7/1 940, f. 106; dosar nr. 1 1/ 1 904, f.25, 70; dosar nr. 1/ l 9 1 1 ,

f.36; dosar nr.S/1 938, f.220
1 9 1 Ibidem, dosar nr. l 0/1944, f.48 - 49

1 92 A.N.Vn., fond Camera de Agricultură a Judeţului Putna, dosar nr. 1 40/l 940,

f. l
193 Idem, fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.3/1902, f.5

1 94 l.Roşca,

Excursia Bucureşti - Soveja - Nlruja - Odobeşti, în Buletinul

Societlţii Regale Române de Geografie, tom.XLVII, 1928, Bucureşti, 1929,
p.390
195 Mihail Canian u, Aureliu Candrea, op.cit., p.368

1 96 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.8/ l 938, f.28
1 97 Ibidem, dosar nr.7/1 942, f. l 09
1 98 Mihail Canianu, Aureliu Candrea, op.cit., p.369

1 99 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.7/l 942, f. 1 09
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băuturilor spirtoase derivate; o asemenea Comisie s-a format şi la
Vrâncioaia, fiind desemnată de perceptor, primar şi secretarul Primăriei;
preşedintele acesteia era primarul, membri fiind perceptorul şi doi săteni
delegaţi ai contribuabililor şi producătorilor de prune din localitate.
Cazanele funcţionau doar pe bază de declaraţii şi autorizaţii. 200

În 1 938 erau semnalate 25 de gropi pentru muiat cânepa/01 în
1 942 existând şi o piuă primitivă, care producea 1 0 m aba zilnic202 •

Problema numerotării gospodăriilor pe tăbliţe a fost în atenţia
văsuienilor în 1 865203• În 1 930, în localitate erau de numerotat 1 6 1 de
case204• Una singură era de zid, restul fiind construite din bâme de brad,
lipite cu lut şi văruite, având maximum patru încăperi. O singură casă
avea acoperişul din tablă, pentru toate celelalte folosindu-se şindrila.
Încălzirea se făcea fie cu sobe de zid, fie la vatră. Din cele 144 de
grajduri existente, doar 68 erau în bună stare. 205 Latrinele erau
întreţinute corespunzător. Ogrăzile şi casele erau împrejmuite cu garduri
din scânduri şi nuiele. La începutul secolului trecut, la V ăsui încă nu se

aplica Regulamentul pentru alinierea caselor.206 Curăţenia caselor,

clădirilor - anexă şi a curţilor nu lăsa nici pe departe de dorit. Apa
potabilă, luată de la cişmele şi fântâni bine întreţinute, nu reprezenta un
factor de risc din punct de vedere igienico-sanitar, în ciuda faptului că în
1 938 nu erau făcute încă drenaje şi canalizări, iar uliţele erau prost

pietruite şi noroioase. 207

Una din problemele stringente ale acestei localităţi a constituit-o
calitatea drumurilor, preocupări pentru rezolvarea acesteia manifestând
200
201
202
203
204
205
206
207

Ibidem, dosar nr. 15/1943, f.60
Ibidem, dosar nr.8/ 1 938, f.28
Ibidem, dosar nr. 7/1 942, f. l 09
A.N. Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. 1 2/1 865, f.35 - 36, 1 14
Idem, fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. 1/1 930, f. 1 1 2
Ibidem, dosar nr.8/ 1 938, f.34
Ibidem, dosar nr. 1 5/ 1 903, f.63
Ibidem, dosar nr.8/ 1 938, f.28 - 30
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atât autorităţile comunale, cât şi cele judeţene. Încă din 1 865 se luase
hotărârea de a se pune indicatoare pentru drumurile spre Spineşti,
Prisaca şi Nistoreşti. 208 La începutul secolului trecut, autorităţile
impuneau şi comunelor un program strict de lucrări de întreţinere a
drumurilor,

la

care

erau

obligaţi

să

participe

toţi

locuitorii,

repartizându-li-se lunar un număr de zile; în 1 907, bunăoară, 90 de
văsuieni aveau de prestat 2 1 0 zile muncă cu braţele şi alte 240 de zile
muncă cu vitele209, după cum rezulta din Tabloul matricol, întocmit în
baza Legii drumurilor din 1 906. 2 10 De bunul mers al lucrărilor
răspundea Consiliul Comunal, coordonat de Pretura Plăşii Năruja,

Prefectura Judeţului Putna, Serviciul Tehnic21 1 al Judeţului Putna.

În cazul în care oamenii din comună refuzau să se prezinte la
lucru - situaţie foarte des întâlnită' nu doar la Văsui, ci în majoritatea
comunelor din Vrancea istorică - aceştia erau trecuţi în Rolul general de
încasări, fiind obligaţi să plătească amendă. 212
Conform planului pe anul 1 923, văsuienii trebuiau să lucreze la
drumuri 1 80 zile cu braţele şi 1 70 zile cu vitele; erau vizate drumurile
de pe raza comunei şi cele care făceau legătura cu Spineşti, Nistoreşti şi

Poiana, refăcându-se terasamentele, îară a fi neglijate podurile, podeţele
şi porţiunile pentru îndiguiri.2 1 3 Aceste obiective focalizau atenţia
autorităţilor locale şi în 1 942,2 14 contribuind financiar şi obştea, pentru
remunerarea maiştrilor şi materialelor. 2 1 5 În 1 943, locuitorii Vrâncioaiei

au procurat material lemnos şi piatră ciuruită pentru şoseaua judeţeană

208 A.N.Vn., fond Prefectura Judetului Putna, dosar nr. l 2/ 1 865, f.35 - 36, 49

209 Idem, fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.2/1 907, f. l 5 - 1 6
210

Ibidem, dosar nr.2/ 1 923, f.47
2 1 1 Ibidem, f. l 4 - 1 5
2 1 2 /bidem

2 1 3 Ibidem, f.84 - 85

2 14 Ibidem, dosar nr. l / 1 942, f.66 - 67, 70
2 1 5 Ibidem, f.33
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Valea Sării - Coza.2 16 Un an mai târziu, pentru aceste lucrări avea să
acorde sprijin financiar şi Primăria, din bugetul propriu. 2 1 7 În 1 944,
locuitorii Vrâncioaiei erau obligaţi să participe la consolidarea podurilor
de pe drumul comunal V alea-Sării - Poiana - Bârseşti, asigurând

căruţele necesare. 2 18 Pentru prestatiile la drumuri erau convocate şi

femeile cu vârste cuprinse între 15 şi 57 de ani, care lucrau cot la cot cu

bărbaţii din comună.2 1 9

În ciuda faptului că drumurile se aflau într-o stare foarte proastă,
iar locuitorii din Vrâncioaia erau dependenţi de ele, ei refuzau să se
prezinte pentru efectuarea zilelor de prestaţie. Şi aceasta în ciuda
faptului că Legea nr.282/1 943 prevedea amenzi şi chiar pedepse cu

închisoarea pentru cei care nu se achitau de amintita obligaţie. 220

Ca urmare, în 1 944 de exemplu, 48 de persoane din Vrâncioaia au
efectuat o săptămână de arest, deoarece au refuzat să se prezinte la
prestaţii cu vitele; alţi 101 locuitori ai Vrâncioaiei au plătit câte 5000 lei
amendă, refuzând să efectueze zilele - muncă cu braţele.221
Fără îndoială că inima localităţii era Primăria, instituţie în care

pulsau toate energiile, necesităţile şi realizările comunităţii, punct de
legătură al autorităţilor superioare cu cetăţeanul. În 1 9 1 1 s-a pus
problema construirii unui nou local, cel existent nemaiputând suporta
reparaţii succesive.222 Asociaţia Comunelor Rurale a acordat comunei
Văsui în 1 9 1 2 sprijin financiar în vederea construirii noului local al
Primăriei.223 Lucrările au început în 1 9 1 3, fiind întârziate din cauza

2 1 6 /bidem, dosar nr. I S/ 1 943, f. l 3 8

2 1 7 Ibidem, f.2 l
2 1 8 Ibidem, dosar nr. l / 1 944, f.7
2 1 9 Ibidem, f.26 - 27
220 Ibidem, f. l 7 - 1 8
22 1 Ibidem

222 1bidem, dosar nr.88/ 1 9 l l , f.4 l ; dosar nr. l 5/ l 903, f.7

223 A.N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr.S0/ 1 9 12, f. l 4
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224
lipsei fondurilor.
În 1 923, pentru localul Primăriei s-au plătit 1 2.000 lei Ia Casa de
Asigurări contra incendiului pentru imobilele comunale şi judeţene, la
un an după tenninarea lucrărilor de construcţie. Temelia era realizată
din zid de piatră şi ciment, pardoseala şi tavanul din dulapi de brad,
pereţii din bâme de brad, acoperişul din tablă zincată, podul fiind
225
•

pardosit cu scânduri. Imobilul avea o sală şi două carnere

Reprezentanţii autorităţilor centrale în localitate erau funcţionarii
comunali - primarul, ajutorul şi secretarul acestuia, consilierii, notarul,
gardistul, agentul agricol, agentul sanitar, şeful Postului de Jandarmi,
delegatul sătesc, agronomul şi inginerul agronom.
La începutul secolului trecut, din punct de vedere financiar
această comună făcea parte din Cercul Rural Nistoreşti, în baza Legii
226
Proiectele
227
de buget erau înaintate Prefecturii, prin intermediul Plasei Vrancea,
cercurilor rurale, care reglementa votarea bugetelor locale.

precum de altfel şi toate documentele referitoare la problemele comunei.
Ordinele trimise de Prefectură erau primite de autorităţile locale tot de la
pretorul şi administratorul de Plasă.
Consiliile Comunale se alegeau pentru o perioadă de patru ani,
participarea la vot depăşind cu puţin procentul de 50%, în dese
228
rânduri ; în 1 9 1 3, comuna Văsuiu se prezenta la alegerile pentru
Colegiul al treilea al Camerei cu şase alegători direcţi, iar pentru
229
Colegiul al treilea de deputaţi cu 1 20 alegători indirecţi.
Comisiile Interimare aveau misiunea de a asigura continuitatea
exercitării puterii locale, până la instalarea Consiliilor Com.unale, fiind

224 Ibidem,

dosar nr. I04/ l 9 1 3, f.7

225 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. l/1923, f.76-77
226 Idem, fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. I I S/ 1 907, f.4
227 Ibidem, dosar nr.S0/ 1 9 1 2, f.7
228

Ibidem, dosar nr.88/ 1 9 1 1 , f. l 3

229 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. l/19 1 3, f. l 79
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alcătuite din preşedinte şi membri.

230

Pretorul de Plasă era delegat de către prefect să ia jurământul
membrilor Comisiilor Interimare şi să-i instaleze în funcţii, în baza
Deciziei de numire a Prefecturii. Notarul îi convoca pe aceştia la
Primărie,

unde avea loc depunerea jurământului, după instalare
23 1 Î
încheindu-se un proces-verbal.
n 1 930, pe foaia de jurământ era scris:

,.fur credinţă Regelui, supunere constituţiunei şi legilor, jur să apăr şi
" 232
să sprijin interesele satului Văsuiu .
În 1 923, Serviciul Poştă-Telegraf-Telefon al Judeţului Putna

începe lucrările de reparaţie a vechiului local, locuitorii având obligaţia
233
de a furniza stâlpii de lemn.
În 1936 s-a reinstalat Postul telefonic, acesta fiind dotat cu un
234
aparat de fabricaţie elveţiană, prin grija Prefecturii judeţului Putna.
În urma reglementării din 1 898 a pazei de zi şi de noapte235 ,
Văsuiul beneficia de opt căprării, fiecare alcătuită din şapte bărbaţi din
236
237
localitate, planificaţi lunar, de trei gardişti angajaţi de locuitori şi de
dorobanţi cu schimbul, toţi rezervişti, dar care făceau instrucţie periodic;
aceştia din urmă erau organizaţi tot pe căprării, fiecare cu câte şapte
238
239
oameni.
De
Cele 1 3 căprării erau conduse fiecare de câte un şef.
240
coordonarea personalului de pază se ocupa Batalionul 1 Miliţie.
În pofida acestei organizări şi a Regulamentului existent, alcătuit

230 Ibidem, dosar nr.6/ l 930, f.2
23 1 Ibidem, f.3
232 Ibidem, f.4
233 Ibidem, dosar nr.2/ l 923, f.26
234 Ibidem, dosar nr.3/l937, f. l 8
235

Ibidem, dosar nr.7/1 898, f. l

236 Ibidem, f.2-3
237

Ibidem, f. l l

238 Ibidem, f.24
239 Ibidem, f.43 - 46
240 Ibidem, f.53
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în

baza

Legii

poliţiei

rurale,

serviciul

de

pază

nu

funcţiona

corespunzător; şi aceasta deoarece interesele particulare erau puse mai
presus de cele generale, profitându-se de indulgenţa şefului de Post; de
asemenea,

nu

se respectau nici tabelele de strajă alcătuite de

administraţia Plasei; în fine, achitarea salariilor se făcea cu întârziere.
Această ultimă problemă avea să fie soluţionată şi prin contribuţia
văsuienilor, îri funcţie de averea fiecăruia, ca urmare a propunerii făcute
241 Î
de Prefectură.
n baza noului Regulament referitor la paza comunală,
din 1 923, cei doi guarzi comunali - care aveau gradul de sergent 242
primeau câte 500 lei lunar fiecare, sumă strânsă de la locuitori. Prima
categorie a acestora din urmă achita 140 lei anual, cea de a doua 1 20 Iei
243
anual şi cea de a treia 1 00 lei anual. (în funcţie de situaţia materială).
În perioada 1 899 - 1 9 1 6, la Văsui a funcţionat Judecătoria
comunală. Aici s-au autentificat vânzările şi cumpărările de proprietăţi,
schimburile şi arendările acestora, s-au întărit drepturile proprietarilor şi
s-au judecat atât de frecventele tulburări de posesie. Cei care au
beneficiat de această instituţie au fost nu doar văsuienii, ci şi locuitorii
din Bârseşti şi Spineşti.
La începutul secolului trecut, Văsuiul nu avea şcoală; cei câţiva
244
şi din această
copii doritori de învăţătură se deplasau la Nistoreşti;
245 Î
n septembrie
cauză, în comună existau doar cinci ştiutori de carte.
246
1 903, localul Şcolii era deja în construcţie; Ia îndeplinirea obiectivului
a contribuit şi Statul, cu 2.000 lei, dar şi văsuienii, care au asigurat forţa
de muncă necesară. Un an mai târziu, Şcoala avea deja 40 de elevi şi
247 Î
eleve.
n 1 909 localul existent devenea neîncăpător, învăţătorul
24 1 A.N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. l 77/l 909, f.22

242 Idem, fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. l / 1 923, f.69, 72, 90
243

Ibidem, f.85 - 87

244 Ibidem, dosar nr.3/l902, f.S
UJ

Ibidem, f. l 3

246 Ibidem, dosar nr. I S/ 1 903, f.69
247 Ibidem, dosar nr.3/l904, f.22
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văzându-se silit să ţină orele în aer liber, atât primăvara cât şi vara; se
impunea construirea unui nou local, pentru a nu se mai închiria, ca până
248
atunci, casele unui consătean.
Toamna, cei 20 de elevi prezenţi se
înghesuiau în patru bănci, din cauza lipsei de spaţiu,

la acest

inconvenient adăugându-se mobilierul care trebuia reparat şi lemnele de
249
foc care lipseau.
Pentru construirea localului de Şcoală, Primăria a
250
cerut ajutorul localnicilor şi Prefecturii Judeţului Putna , făcând un
251 Î
n
împrumut la Banca Populară ,,Muntele Frumoasele" din comună.
252 Î
1 9 1 0, Şcoala din Văsui a fost reconstruită.
n 1 923 s-a pus problema
construirii locuinţei învăţătorului, localnicii având obligaţia de a tăia
lemnăria necesară, marcată de pădurarii Ocolului Silvic Boloteşti şi de a
253
De asemenea, s-a

organiza o colectă publică pentru acelaşi obiectiv.

dorit înfiinţarea unei cantine şcolare, în limitele bugetului comunal şi al
254
ajutorului bănesc oferit de locuitori.
În 1 923, imobilul şi mobilierul Şcolii au fost asigurate pentru
suma de 1 3.400 lei. Sala de clasă şi cancelaria aveau pereţii din bâme de
brad, şipcuiţi şi tencuiţi cu var, nisip şi ciment, pardoseala şi tavanul din
255
dulapi de brad, acoperişul din şindrilă, iar temelia din piatră.
Şcoala
beneficia de zece bănci, două table, două mese, patru hărţi, 30 de cărţi
256
(pentru bibliotecă) şi, fireşte, o sobă.
Numărul ştiutorilor de carte a
crescut în prima jumătate a secolului trecut de la nouă persoane în
259
257
258
191 1
la 25 în 1 9 1 3
şi 1 99 în 1 920.
Una dintre problemele cu care
248 1bidem, dosar nr. l 7/ 1908, f. l 9
249 Ibidem, f.20, 36
250 Ibidem, dosar nr. l 36/1908, f.22
251

Ibidem, f.40 - 4 1

252 Ibidem, dosar nr.8/ 1 9 I O, f.27 1

253 Ibidem, dosar nr.2/ 1 923, f.25

254 1bidem, dosar nr. l / 1 942, f.58
255 Ibidem, dosar nr. l/l923, f.79 - 80

256 Ibidem, dosar nr.3/l 925, f. 1 0
257 A.N.Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr.88/ l 9 l l , f. l 2
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s-a confruntat această instituţie de-a lungul timpului a fost frecvenţa
şcolară scăzută, cauzată nu doar de starea materială a părinţilor, ci şi de
indiferenta acestora faţă de importanţa actului educativ. În 1 908, de
exemplu, dirigintele Şcolii i-a cerut primarului să readucă la cunoştinţa
părinţilor faptul că sunt obligaţi să-şi trimită copiii la şcoală, în caz
60
contrar fiind pasibili de amendă. 2 Pentru a fi mai convingător, primarul
61
înmâna părintilor sau tutorilor copiilor avize de chemare la Şcoală, 2
sau punea oamenii din subordine să anunţe familiile vizate cu goarna şi
6
cu toba. 2 2 Deşi în 1 938 frecvenţa şcolară atingea cota record de
63
98,05%2 : aceasta avea să scadă din nou în 1 943, când cele două
învăţătoare au fost nevoite să aplice amenzi la numai puţin de 39 de
familii, pentru absenteismul a 4 1 de copii, în lunile octombrie 64
noiembrie, în valoare de peste 1 50.000 lei.2
Între anii 1 940 - 1945, în Vrâncioaia a funcţionat Şcoala
Superioară Ţărănească, având drept scop ridicarea culturală a
66
65
comunităţie şi încurajarea extinderii culturilor de legume, grâu şi in. 2
Cursurile organizate de această instituţie erau supervizate de Prefectura
Judeţului Putna şi Pretura Plasei Năruja, răspunzători de calitatea şi
eficienţa lor fiind primarul, preotul paroh, directorul Şcolii, agentul
267
sanitar, agentul fiscal, agentul agricol şi comandantul prernilitar.
Aşa
cum Centrul pornicol existent în comună a impulsionat extinderea

2s 8 Idem, fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. l / 1 9 1 3, f. l 79
259 Idem, fond Pretura Plăşii Vrancea, dosar nr.411 920, f. l 8

260 Idem, fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. l 7/ l 908, f. l 3
26 1 Ibidem, f. l 4
262 Ibidem, f. 1 6
263 Ibidem, dosar nr.S/1938, f.29
264
Ibidem, dosar nr. 9/1 944, f. l 3

26s Simion Hâmea, op.cit., p. l 89

-

14

266 Monografia Judeţului Putna . , p.64
261
.

.

A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.9/l944, f. l
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268
suprafeţelor ocupate de livezile de pomi fructiferi,
tot aşa Centrul
269
agricol, al cărui local s-a construit în 1 940,
era menit să aibă acelaşi
obiectiv, în ceea ce privea culturile agricole în ansamblu. Pe lângă
Primărie a funcţionat, în aceeaşi perioadă, un atelier de tâmplărie,
270
, care

maistru) având sarcina de a descoperi şi cultiva tinerele talente

să ducă mai departe acest meşteşug. Căminul Cultural "Carol al ll
lea"2 71 , denumit în 1 944 " Veniamin Costache"272 s-a preocupat nu doar
de păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor şi de modernizarea vieţii rurale, ci

şi de mărirea ataşamentului vrânceanului faţă de Biserică şi faţă de
minunata lume a cuvântului scris.

Sucursala din Vrâncioaia a Cooperativei " Unirea Vrancei",
273
înfiinţată în 1 926 , s-a străduit în permanenţă, prin funcţionarii, preoţii
şi gospodarii de frunte care alcătuiau consiliile de administraţie ale
274
să dea un suflet înnoitor aşezării; printre realizări s-a

acestei instituţii,
numărat

şi

brutăria

Cooperativei,

introducându-se

astfel

pâinea

integrală, de bună calitate şi ieftină, în consumul zilnic al ţăranului de la
275 Î
munte.
n 1 934 s-a construit un cuptor de uscat prune - primul din
Vrancea istorică - valorificându-se producţiile mari de prune din
276
zonă.
Cooperativa " Unirea Vrancei" a ajutat în dese rânduri Şcoala,
aprovizionând

gratis

cantina

acesteia

şi

îmbrăcându-i

pe elevii

merituoşi; în plus, a donat un aparat de radio Căminului Cultural şi a
contribuit financiar la construirea noii biserici din Vrâncioaia, în

268
6
2 9
270
271

Monografia Judeţului Putna

. . .

, p.64

A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. l / 1 942, f.33
Ibidem, f. 1 90

Cooperativa de valorificare "Unirea Vrancei" . . , p. 1 5
.

27 2

A.N. Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr.9/1944, f.3

273

Ibidem, dosar nr. l / 1930, f. 1 24

274
275
276

Cooperativa de valorificare "Unirea Vrancei" . . , p.2, 24
.

Ibidem, p.6
Ibidem, p. 1 1
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77

1 934. 2

Banca Populară ,,Muntele Frumoasele" din localitate a luat fiinţă
78 Î
n Actul Constitutiv al Băncii se menţionau

la 1 aprilie 1 903.2
următoarele:

" 1. Societatea cooperativă de credit şi economie cu numele de
" Muntele Frumoasele " va avea sediul în comuna Văsui, plasa Zăbala,
judeţul Putna.
Suma capitalului subscris, este de lei 1205 din care s-au vărsat
lei 286. . . la constituire de unii de membrii integral, iar de ceilalţi a 10-a
parte. . . urmând ca restul până la complectarea capitalului subscris să
se verse treptat proporţional. . . .fiecare dintre asociaţii actuali vor putea
să şi-1 mărească până la suma de 5000 lei prin cotisaţiuni lunare. . "279
.

La articolul doi se preciza că la constituire Banca avea 29 de
membri înscrişi.
Articolul patru racea referire la Consiliul de Administraţie, care
era compus din şase membri acţionari (unul dintre ei fiind numit
preşedinte), casierul contabil, trei cenzori şi trei supleanţi. Adunarea
generală a votat Statutele instituţiei, care au fost ulterior autentificate
concomitent cu Actul Constitutiv, autentificat la Judecătoria de Pace a
80
Ocolului Vidra.2
Cererile de împrumut făcute de văsuieni la această Bancă, în
28 1
dacă

1 903, cu sau fără garanţie, nu depăşeau suma de 40 de lei;

creditul nu se rambursa la termen (după trei luni), beneficiarul
8
împrumutului trebuia să achite o dobândă suplimentară de 1 2%. 2 2
Cererile

de împrumut erau

autentificate

de către primarul din

277 Ibidem, p. 1 5
278 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. I S/1903, f.36
279 Ibidem, dosar nr.9/1 905, f.4
280 Ibidem
28 1 1bidem, dosar nr. 1 6/1903, f.l 6 - 1 9, 4 1
282 1bidem, f. 1 4
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localitate.2

83

Aceeaşi instituţie acorda - la cerere - şi împrumuturi pe

4

bază de amanet.28
În localitate exista şi Farmacie, slab aprovizionată însă la
85
începutul secolului trecut. 2 În 1 903, de exemplu, în condiţiile în care în

6

bugetul Primăriei nu era prevăzut nici un ban pentru medicamente,28 la

farmacia comunală nu se găseau decât fonnol pentru dezinfectarea
rănilor, chinină pentru friguri şi pelagră, hipennanganat de potasiu
87
pentru amigdalită şi scarlatină, 2 tinctură de iod, bicarbonat de sodiu,
88
2
alifii pe bază de zinc,
prafuri contra tusei, alifii pentru ochi, vată
89
2
etc.
Prin intermediul Primăriei, se apela pentru urgenţe la ,,Farmacia
portativă" a medicului de Plasă.290 În repetate rânduri, acesta atrăgea
atenţia văsuienilor asupra necesităţii existenţei la farmacie a unei
91
rezerve de plante medicinale.2 De asemenea, medicul de Plasă a ţinut
locuitorilor ,.predici medicale, hygienice şi chiar morale, dând consiliu

parochienilor spre a se păzi de lucruri vătămătoare sănătăţei şi mai
ales de băuturi alcoholice."292 Din păcate, doar o mică parte din cei care
se îmbolnăveau mergeau la medic şi luau medicamente, ceilalţi

9
preferând să apeleze la preot, la descântece şi la medicina populară.2 3
Din

punctul

de vedere al

administraţiei

sanitare, comuna

Vrâncioaia aparţinea circumscripţiei Medicale Năruja, beneficiind de
serviciile medicului de Circumscripţie, moaşei, agentului sanitar şi

283 Ibidem, dosar nr.6/l 904, f. l
284 Ibidem, dosar nr.5/l926, f.5
285 Ibidem, dosar nr. l 5/ l 903, f. l
6
28 Ibidem, f.22
287 Ibidem, f.38
288 1bidem, dosar nr.2/ l 9 l 0, f.4
289 Ibidem, f. l 2
290 Ibidem, dosar nr. l 5/ l 903, f.49
29 1 Ibidem, f.39
292 Ibidem, dosar nr.3/ 1 902, f.5
293 Ibidem
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294
Dispensarului din Năruja ; această instituţie trebuia să actualizeze
295
periodic registrele medicale şi să respecte legislaţia sanitară.
Subchirurgul vaccinator de Plasă răspundea de respectarea strictă a
programului de vaccinări bazat pe recensăminte, în acest sens el făcând
296
Conform unei statistici referitoare la bolile de

dese vizite în comună.

care sufereau cei din Vrâncioaia, întocmită pentru perioada 1 928- 1 937,
situaţia se ptezenta astfel: cancer - un singur caz; tuberculoză - patru
cazuri; pelagră
1 3 cazuri; sifilis - 20 cazuri; tuse convulsivă
1 00
297
cazuri.
S e pare însă c ă nu întotdeauna personalul sanitar şi-a făcut
-

datoria aşa cum

-

se cuvenea;

bunăoară,

preotul

paroh

semnala

autorităţilor în 1 902 faptul că moaşa de Plasă nu venea la Văsui ca să
instruiască femeile din sat care asistau la naşteri, din care cauză multe
femei rămâneau după naştere . . . cu beteşuguri, bolnave . . . şi becisnice,
neputând lucra. "298 Această situaţie era însă şi rezultatul faptului că
"

femeile - inclusiv cele însărcinate - munceau Iară preget din zori şi
299
până seara.
Deşi atât casele, cât şi instituţiile, se aflau într-o stare de curăţenie
satisfăcătoare, inclusiv cimitirul, iar fântânile şi cişmelele erau bine
întreţinute, riscul izbucnirii unor epidemii exista. Drenaje şi canalizări
nu erau făcute, gunoiul menajer şi de grajd nu era întotdeauna depozitat
corespunzător, iar cimitir de animale nu exista, leşurile fiind îngropate
300 Î
n 1 9 1 0, de pildă, un copil a murit de scarlatină, la infirmeria
pe râpi.
din Păuleşti alţi doi fiind salvaţi în ultimul moment. Epidemia a izbucnit
la Spineşti, copiii în cauză suportând consecinţele neefectuării la timp a
vaccinului. Agentul sanitar şi medicul Circumscripţiei Bârseşti au intrat
294 Ibidem, dosar nr.8/1 938, f.30
295

Ibidem, dosar nr. l 5/ 1 903, f.74

296 Ibidem, f. l , l O
297 Ibidem, dosar nr.8/ 1938, f.34
298

Ibidem, dosar nr.3/1 902, f.5

299 Ibidem, dosar nr.8/1 938, f.29
300 Ibidem, f.29 - 30
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în alertă; copii plecaţi cu oile au fost vaccinaţi de urgenţă,
comunale

obligându-i

pe

oameni

să-şi

301

dezinfecteze

autorităţile
casele

şi

gospodăriile, fântânile, puţurile, să depoziteze gunoaiele corespunzător,
302
să cureţe uliţele şi şanţurile, să sece apa stătută din bălţi şi mlaştini.
Aceste măsuri erau cuprinse în ,.,Regulamentul pentru oprirea întinderii

boalelor infecto-contagioase". El care a fost pus în aplicare şi în 1 9 1 3,

când medicul Circumscripţiei Bârseşti a declarat iarăşi declanşarea
304
03
epidemiei de scarlatină în Văsue , de această dată murind trei copii
305
în ciuda eforturilor depuse cu întârziere.
Instituţia faţă de care văsuienii au manifestat cel mai profund
ataşament a fost Biserica. Pe lângă cea nouă, construită în anii 1 9371 938306, există în localitate vechea Biserică din lemn, cu hramul
Sf.Nicolae. Aceasta a fost construită la finele anului 1 782 (conform
307
inscripţiei săpate în lemnul unei strane),
din bârne de stejar cioplite,
aşezate în cununi orizontale, pe temelie din bolovani de râu. A fost
amplasată în extremitatea vestică a satului, în apropierea drumului care
308

face legătura cu Muncei, Spineşti şi Ploştina.

Această biserică are tipul tradiţional de plan navă, cu altar şi
pronaos poligonal, compartimentele - altar, naos, pronaos şi pridvor
închis - fiind dispuse pe axa est-vest.
Altarul poligonal este iluminat prin fereastra amplasată în peretele
estic şi acoperit de o boltă care o continuă pe cea din naos; altarul este
despărţit de naos prin catapeteasma din lemn.
30 1 Ibidem, dosar nr.2/ 1 9 10, f. l 9
302

Ibidem, f.84

303 1bidem, dosar nr. l /1 9 1 3, f. l l
304

Ibidem, f.3 - 4

305 Ibidem, f.6

306 1bidem, dosar nr.311 937, f. l l , dosar nr. l / 1 942, f.59

307 Lelia Pavel, Biserica ,,Sf. Nicolae" din Vrâncioaia în Bisericile de lemn

din judeţul Vrancea, Editura Pallas, Focşani, 2005, p. 1 95
308 l.Cherciu, op.cit., p. I 02
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Legătura cu naosul este asigurată de cele două deschideri ale
iconostasului, în care au fost fixate uşile diaconeşti; în deschiderea
centrală au fost amplasate uşile împărăteşti.
Naosul dreptunghiular este iluminat prin ferestrele amplasate în
pereţii de nord şi de sud. Naosul este acoperit parţial de scânduri, parţial
de boltă; este despărţit de pronaos printr-un perete realizat din bâme de
lemn, partea·superioară fiind finalizată prin arcada semicirculară.
Pronaosul poligonal este acoperit de boltă şi de scânduri.
În pridvorul poligonal, iluminat prin două ferestre, se pătrunde
printr-o uşă de lemn. Legătura cu exteriorul era asigurată de o uşă de
lemn şi două trepte din dale de piatră de râu, acelaşi material fiind
folosit pentru pardoseală. De aici se ajunge în turla amplasată pe
pronaos, folosindu-se o scară de lemn.
În urma lucrărilor de reparaţie generală din 1 885, pereţii exteriori
au fost placaţi cu scânduri, ferestrele au fost mărite, iar în interior pereţii
au fost tencuiţi.
Biserica este acoperită cu învelitoare din şindrilă, pe şarpantă din
lemn, în patru ape.
Decoraţia interioară surprinde prin iconostas - o veritabilă
dantelărie din lemn. Icoanele împărăteşti, frizele, ramele praznicare şi
medalioanele evangheliştilor, uşile înpărăteşti sunt decorate cu motive
vegetale (vrejuri de viţă de vie, struguri, frunze şi flori). Pictura a fost
executată în culori vii - roşu, auriu, verde, fiind dovada unui stil
cultivat.
Pe lângă vechea icoană împărătească din secolul al XIX-lea
(celelalte trei fiind furate în 1 892), atrage atenţia şi mobilierul: strana
veche,

tetrapodul,

Sf.Gheorghe.309

lada-veşmântar,

sfeşnicile,

praporul

cu

Prin contribuţia financiară a obştii şi prin donaţii individuale s-a
asigurat întreţinerea corespunzătoare a Bisericii şi inventarului acesteia,

309 vezi Leii a Pavel, op.cit., p. 1 95 - 20 l
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precum şi a cimitirului. 3 10 Preotul dispune de casă parohială şi de un
teren în suprafaţă de peste 800 mp, pentru culturile agricole.3 1 1
În 1 903, comunitatea a construit altă casă parohială, pe un teren
de silişte donat de un văsuian. 312
Starea materială a Bisericii a stat, de-a lungul timpului, sub
semnul precarităţii. În 1 900, de exemplu, în bugetul comunal nu a fost

prevăzut nici un ban pentru întreţinerea acestei instituţii. 3 1 3 Alteori,

Biserica a stat în atenţia Primăriei, dar suma acordată a fost insuficientă;
epitropii mărturiseau că B iserica

. . . nu are nici un venit al său propriu,
din care cauză este mai cu totul pauperă, întreţănându-se . . . numai din
mila parohienilor . . . care de altfel şi dânşii în majoritate . . . sunt
pauperi. 314 Mai mult, Biserica nu beneficia de proprietate funciară,
..

dobândită prin donaţie sau împroprietărire.3 15

Enoriaşii contribuiau la întreţinerea Bisericii, suportând taxele
cuvenite preotului, asigurându-i atât mijloacele de transport necesare,
cât şi porumbul pentru gospodărie3 16• Văsuienii nu au avut însă
întotdeauna o colaborare fructuoasă cu oficiantul cultului ortodox din
localitate. Manifestând dispreţ faţă de credincioşi şi faţă de îndatoririle

profesionale, unii preoţi părăseau comunitatea,3 1 7 fiind sancţionaţi de
Protoeria Putna . . .pentru percepere de taxe ilegale şi neîndeplinirea
datoriilor preoţeşti"'3 18•
"

Deşi veneau regulat la slujbă3 1 9 şi respectau cu rigurozitate

3 1 0 A.N.Vn., fond Primăria Comunei Vrâncioaia, dosar nr. 1 11 1 90 1 , f. 1 0 - l l
3 1 1 Ibidem, dosar nr.3/l 902, f.9
3 12 Ibidem, dosar nr.3/l 903, f. l O
3 1 3 Ibidem, dosar nr.6/1900 , f. 1 1

3 1 4 Ibidem, dosar nr. 1 l/ 1 90 1 , f.4
3 1 5 Ibidem, dosar nr.6/l 900, f.29

316

Ibidem, dosar nr.3/l 902, f. 1 1

3 17 Ibidem, dosar nr.3/l 904.f. 1 3 , 1 5
318

Ibidem, f.33

3 1 9 Ibidem, dosar nr.6/ 1 900, f. l
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posturile de peste an, văsuienii nu renunţaseră, la începutul secolului
trecut, la sărbătorile populare, de sorginte păgână, prohibite de Biserica
0
Ortodoxă Română. 32
Conform Regulamentului Epitropiilor Bisericeşti, capii de farnilie

alegeau epitropii bisericeşti,32 1 lucrul fiind valabil atât pentru Biserica
parohială, cât şi pentru Schitul Valea Neagră, ctitoria colectivă a
vrâncenilor (;, . . . toţi vrâncenii .. a[uj dăruit şi a[uj fondat biserica " 322).

De buna desfăşurare a operaţiunii răspundeau primarul şi notarul
comunei, precum şi preotul paroh, în baza ordinelor Prefecturii şi
a�eselor Protoeriei Judeţului

Putna323•

Unul dintre epitropi era
reprezentantul comunei, iar celălalt al guvemului. 324 Cei doi epitropi
erau aleşi pentru o perioadă de cinci ani,325 obligaţia lor fiind aceea de a
administra instituţiile repsective. 326
În 1 900, averea Schitului Valea Neagră a fost secularizată de

către Stat, misiunea celor doi epitropi văsuieni fiind încheiată. 327

Personalitatea proeminentă a Vrâncioaiei este Niculae Jechianu.

S-a născut în această localitate în 1 89 1 ;328 după absolvirea claselor
secundare, urmează cursurile Şcolii Superioare de Agricultură din
Tutova între anii 1 898- 1 9 1 1 . Participant la războaiele balcanice şi la
Primul Război Mondial şi membru fondator al Partidului Ţărănesc al lui
Ion Mihalache, în 1 9 1 8, Niculae Jechianu a fost, între 1 9 1 1 - 1 920,
învăţător la Scânteia, Negrileşti, Tulnici şi Vrâncioaia. Aici avea să

320

Ibidem, dosar nr.3/l 902, f. l 3

32 1 Ibidem. f.6 - 7

322 Ibidem, dosar nr.6/ l900, f.3 1

323 Ibidem, f.26

324 Ibidem, dosar nr.3/l 903, f. l 2

325 Ibidem, dosar nr.3/1904, f. l
326 Ibidem, f.8

3 27 Ibidem, dosar nr.6/l 900, f.3 1
328 Florin Muscalu, Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor vrânceni, Editura

Revista V, Focşani, 1 999, p.82
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Contribuţii la cunoaşterea trecutului localităţii Văsui (Vrâncioaia)
ocupe şi funcţia de primar. 329
Niculae Jechianu şi-a adus contribuţia la înfiinţarea în Vrâncioaia
a unor instituţii care au dat localităţii un suflu înoitor. 330 Una dintre ele a
fost Banca Populară ,,Muntele Frumoasele", pe care a condus-o în
perioada 1 9 1 4 - 1 949. În 1 920 a fost numit revizor contabil al Federalei
Băncilor Populare din Vrancea, în anii 1 925 şi 1 926 fiind consilierul şi

preşedintele acestei instituţii. 33 1

Graţie eforturilor sale , în Vrâncioaia au funcţionat, Cooperativa

forestieră " Vrancea" între 1 920 - 1 927, şi Cooperativa regională
"
" Unirea Vrancei , între 1 925- 1 949332• Între 1 930 - 1 934, Niculae

Jechianu a fost membru al Uniunii Cooperativelor din Ţinutul Dunărea

de Jos, iar între 1 936 - 1 938 s-a numărat printre membrii Consiliului
Superior al Cooperaţiei. De asemenea, a fost director al Camerei de
Agricultură Putna ( 1 925 - 1 929) şi preşedinte al Consiliului Judeţean
Putna ( 1 929 - 1 93 1 ).
În 1927, Niculae Jechianu a reorganizat obştea de moşneni

,,Muntele Frumoasele", pe care a condus-o până în 1 949.333
Societatea culturală "Tudora Vrâncioaia" ( 1 925 - 1 948) este

creaţia minţii şi zelu1ui lui Niculae Jechianu. 334 Editor al publicaţiilor
Viaţa satelor" ( 1 930 - 1 934) şi Vrancea" ( 1 930 - 1 940)335 , Niculae

"

Jechianu

este

şi

întemeietorul

"

Şcolii

Superioare

Ţărăneşti

din

Vrâncioaia, care a funcţionat între anii 194 1 - 1 946. 336 Programa
329 Valeriu Anghel, AI.Deşliu, Vocaţie şi destin. 600 fişe - portret pentru un

tablou spiritual - istoric al judeţului Vrancea, Editura Terra, Focşani, 2000,
p. l 68
330 Florin Muscalu, op.cit., p.82

33 1 Valeriu Anghel, AI.Deşliu, op. cit., p. l 68

332 Florin Muscalu, op. cit., p.82

333 Valeriu Anghel, AI.Deşliu, op. cit., p. l 68

334 Florin Muscalu, op. cit., p.82
335 Valeriu Anghel, AI.Deşliu, op.cit., p. l 68

336 Florin Muscalu, op. cit., p.82
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analitică elaborată pentru această instituţie, bazată pe o pregătire
teoretică

şi

practică,

accentul

fiind

pus

pe

activităţile

de

autogospodărire, îşi păstrează până astăzi valabilitatea.
Între 1 933 - 1 937, Nicolae Jechianu a fost senator independent,
ales de Camerele Agricole din Circumscripţia Galaţi, iar în perioada
1 939- 1 940 a fost deputat independent, reprezentant al Colegiului pentru
Agricultură şi· Meserii din Ţinutul Dunărea de Jos.
Între 1 93 1 - 1 946, Nicolae Jechianu a fost şi deputat eparhial al
Protopopiatului Vrancea.
Scrierile sale (poezie şi memorialistică) au fost parţial publicate în
ultimii ani de către Asociaţia Personalului Didactic din Focşani, graţie
zelului profesorilor Vasile Ţibrea şi Ion Gr.Cherciu.
Arestat şi eliberat în 1 949 pentru convingerile sale politice
Nicolae Jechianu a fost din nou închis, din aceleaşi motive, între 1 957 1 963.
Decedat peste doar patru ani, la Putna Seacă, Nicolae Jechianu a
337

fost înmormântat în localitatea natală.

Aceasta a fost - în linii extrem de generale - istoria unei localităţi
vrâncene care merită din plin o monografie, rândurile de faţă fiind,
credem, un argument în acest sens.

337 Valeriu Anghel, AI.Deşliu, op.cit., p. l 68
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ERORILE, ORORILE ŞI LECŢIILE ISTORIEI
Gheorghe Buzatu

În prezent, după şase decenii de la sfârşitul războiului mondial din
1 939- 1 945, controversele pe tema celei mai mari conflagraţii din istorie
continuă, dacă nu cumva se amplifică?...
Există

şi

serioase

temeiuri,

de

vreme

ce în

dezbaterea

problemelor, de exemplu, s-a implicat însuşi preşedintele SUA, cu o
declaraţie categorică de blamare şi repudiere a nefastului Pact Hitler
Stalin din 23 august 1 939, iar, la aniversarea încheierii ostilităţilor în
Europa, în mai 1 945, unele capitale, Moscova în rândul întâi, s-au
angajat în organizarea unor serbări care s-au dovedit mai mult decât ...
galante. Ceea ce, în fond, a redeschis marile dosare ale conflagraţiei, sub
toate aspectele - origini, declanşare şi desfăşurare, consecinţe etc. Era şi
normal să fie astfel, dat fiind că, de ani buni, după ,,deschiderea
arhivelor" în urma prăbuşirii sistemului comunist în ţările Europei Est
Centrale în 1 989- 1 99 1 , numeroase şi grave chestiuni ale trecutului apar
într-o lumină total diferită, de natură să impună rediscutarea cazurilor
majore, şi nu numai. Pe de altă parte, istoricii, respectând tradiţiile şi
liniile directoare ale domeniului, s-au dovedit credincioşi principiului
potrivit căruia cercetările trebuie, cu orice preţ, aprofundate, problemele
redezbătute şi circumstanţiate, element esenţial de care depinde
progresul însuşi al disciplinei. Cu alte cuvinte, pentru istorici nu există
ceea ce ar voi să sugereze unii ori să impună guvernele şi anume forţe
politice sau cercuri pseudo-ştiinţifice - aşa-zise ,,serbări galante" ori

"
"cazuri definitive ... Pe care, pur şi simplu, acestea le transformă în
fericite prilejurihttp://cimec.ro
pentru examinarea
dirijată, închiderea ori clonarea
/ http://muzeulvrancei.ro
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marilor şi micilor ,,dosare" de odinioară, neadmiţând că acestea nu pot
fi considerate, de către cercetătorii adevăraţi, clasate, considerate
iremediabil
,Jnchise" !
. . .

Cu satisfacţie trebuie să considerăm că, de această dată, în
marea dezbatere internaţională pe tema conflictului din 1 939- 1 945 s-au
implicat, ca de obicei, nu numai istoricii români, ci şi Preşedinţia
României, care, prin vocea autorizată a titularului ei, a respins oficial, la
28 iunie 2005, acelaşi pact nenorocit din 23 august 1939 şi faimosul lui
protocol adiţional secret care au provocat nemijlocit declanşarea
ostilităţilor la 1 septembrie 1 939. Ulterior, într-un interviu acordat la 4

iulie 2005 pentru "Gazeta Românească" din Chişinău, preşedintele
Traian Băsescu a detaliat, precizând că Republica Moldova reprezintă
un stat care ,$-a creat în urma unui pact nedrept, [pactul] Ribbentrop

Molotov, un stat care are o populaţie ce este parte a poporului
român " .

Fapt surprinzător şi binefăcător, mai ales pentru ţările care au
cunoscut sistemul brutalităţilor şi al cenzurii comuniste după 1 9441 945, nu numai rostul Pactului Hitler-Stalin dar şi restul problemelor
ţinând de istoria ultimei conflagraţii au fost şi sunt redezbătute, tendinţa
generală manifestându-se prin respingerea canoanelor şi tiparelor, până
de curând solide, cu adevărat de neclintit. Aşa, de exemplu, cine ar fi
crezut că aveau să fie puse cumva în discuţie efectele sută la sută

,,pozitive" ale Marii Victorii de la 8 - 9 Mai 1945? Şi totuşi . . .
interpretarea

faptelor

trecutului,

în

temeiul

documentelor

recent

descoperite şi al noului ,,spirit al veacului", îl determină pe istoricul de
astăzi să reţină câteva elemente indiscutabile, şi anume că triumful
militar al Naţiunilor Unite în mai 1 945 asupra Reichului hitlerist a fost

unul total şi necondiţionat, după cum şi capitularea semnată de
delegaţii armatei germane. O victorie istorică, cu vaste şi profunde
consecinţe, afectând pe termen lung nu numai destinul tuturor ţărilor
beligerante, al bătrânului continent în ansamblu, ci, mai mult, al
planetei. Tocmai sub acest aspect însă survin, necesarmente, semne de
întrebare şi controverse, contestări şi abjurări, nuanţe, care, în mod
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normal, nu ar trebui să mai deranjeze pe cineva, mai ales dacă
cunoaştem istoria celui de-al doilea război mondial, cu luminile şi
umbrele ei, cu episoadele ei cunoscute sau, îndeosebi, întunecate ori
chiar interzise, care au oscilat între admirabil şi penibil, între extaz şi
crimă. În consecinţă, victoria din 1 945 a Aliaţilor în Europa, totală şi
globală, cum a fost, a avut, totuşi,

culorile ei. Nu se poate neglija, de
pentru URSS,
altceva . . . pentru SUA, Marea Britanie sau Franţa. La fel, şi pentru
România, care, în 1 94 1 - 1 944, angajată pe Frontul de Răsărit, pentru
pildă, că una a însemnat capitularea Germaniei

eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ţinutului Herţa, contribuise

efectiv la prelungirea efortului de război al Germaniei, pentru ca, după
întoarcerea armelor, la 23 august 1 944, să se fi înrolat efectiv în tabăra
Naţiunilor Unite, ajungând a deţine locul 4 în efortul militar antinazist
după URSS, SUA şi Marea Britanie, dar, la ceasul triumfului comun, n
a mai fost invitată sau acceptată în "clubul învingătorilor". Iar dacă i s
au recunoscut nişte merite, atunci, ca şi acum, a fost blagoslovită doar
cu . . . ,,drepturi limitate", în fond cu tot atâtea nedreptăţi şi atingeri
capitale, cu frustrări nemeritate şi inadmisibile, dar dependente,
exclusiv, de toanele Învingătorilor (în primul rând ale lui I. V. Stalin et
Co.) . . . Aşa s-au produs ocuparea ţării de către Armata Roşie, răşluirea
unor provincii istorice, comunizarea forţată pe timp de o jumătate de
veac, reparaţii de război incomensurabile etc. S-a prăbuşit nazismul în
1 945 - este perfect adevărat -, dar, în Europa Est-Centrală, şi nu numai,
a triumfat sistemul anti-nazist/comunist al lui LV. Stalin, acesta din
urmă tot monstru al istoriei, indiscutabil "superior" lui Adolf Hitler. Se
poate neglija, de pildă, că în cercurile politico-diplomatice bucureştene,
anterior lui 23 august 1 944, Stalin nu era perceput în vreun fel decât ca

"
"un alt Hitler'', cu alte cuvinte un .. ,Jfitler a/ Il-lea ? ! . . După cum este
.

cunoscut, conflagraţia mondială din

.

1 939- 1945

s-a declanşat în

contextul şi ca o consecinţă imediată a semnării la Moscova a Pactului
Hitler-Stalin de la 23 august 1 939, iar în continuare războiul a avut ca
obiectiv (predominant din punctul de vedere al lui 1. V. Stalin) atât
respingerea agresiunii hitleriste, dar şi, în caz de succes, care a survenit,
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aplicarea întocmai a condiţiilor Pactului, care, după 8-9 mai 1945, a fost

repus integral În vigoare, chiar extins prin acordurile Churchill-Stalin
de la Kremlin din octombrie 1 944, prin înţelegerile de la Yalta şi
Potsdam din februarie şi, respectiv, din iulie-august 1 945 .
În ceea ce o priveşte, România, victimă a Pactului Molotov
Ribbentrop

din

prima

clipă,

Basarabia

fiind

nominalizată

şi

tranzacţionată prin articolul III al protocolului adiţional secret al
·

abominabilului document, cel mai catastrofal pentru întreaga istorie a
veacului al XX-lea, după cum s-au pronunţat specialiştii, a rămas tot
victimă a înţelegerilor secrete între Marile Puteri şi după "victoria
popoarelor" - cum i s-a spus în epocă - din 1 945 ! . . Nu este, oare, clar
.

că, fără acel document, fără Pactul Hitler-Stalin altfel se desfăşurau
eveinmentele anilor 1 939- 1 945, iar, în context, altfel acţiona România şi
altul era destinul ei? Iar, în situaţia României, s-au aflat toate statele
Europei Est-Centrale, cedate - după 1 944- 1 945 printr-un nou pact, dar
între URSS şi Occident - în ,,sfera de interese" a Kremlinului 1 , ele fiind
practic supuse unei bolşevizări barbare, cu nimic superioară dominaţiei
naziste. În atare împrejurări, iată de ce nu putem discuta despre o
veritabilă "victorie a popoarelor" în mai 1 945, când Marii Învingători
(SUA, URSS, Marea Britanie), dar Rusia lui Stalin în primul rând, şi-au
rezervat asupra Europei Est-Centrale ,,drepturi speciale" în afară de
orice măsură, statele şi naţiunile mici şi mijlocii din zonă fiind plasate
dincoace de "Cortina de Fier", adică pur şi simplu în ghearele lui 1. V.

Stalin, potrivit procentelor aberante în privinţa cărora ,,Fuhrerul roşu"
căzuse la înţelegere cu W. S. Churchill, la Kremlin, în octombrie 1944.
În acest fel, se poate afirma, că pentru aria geopolitică est
europeană grozăviile epocii naziste au fost în fond - sub alte pretexte şi
etichete, forme şi conţinut - amplificate, prin "victoria" de moment a
1

Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, 1,

Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 988, p. 305 şi urrn.; Maria G.
Brătianu, Acordul Churchill-Stalin din 1944, Bucureşti, Editura Corint, 2002,
p. 52-57.
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socialismului de factură stalinistă care a însoţit triumful militar din mai
1 945. S-a adăugat faptul că Marii Învingători, după ce au reuşit să
distrugă Reichul lui Hitler,

nu au ştiut si câştige şi si instaureze
pacea mult aşteptată de popoare. Mai mult, a doua zi după victorie,

dacă nu cumva mai devreme (?), a început conflictul între Învingători,
Marii Aliaţi de odinioară, şi care s-a transformat inevitabil într-un
"
"Război Rece de durată între cele două sisteme comunist şi capitalist,
un fel de "pace armată" , care mai bântuie şi azi pe alocuri sau din când

în când, mai aproape ori mai departe de noi. Iată de ce popoarele încă se
află în aşteptarea PĂCII, după cea pierdută în 1 939 sau, mai degrabă, în

1 9 1 4, pe care, orice s-ar afirma, victoria din 1 945 nu le-a adus-o. Iată un
motiv cât se poate de temeinic pentru care o celebră butadă rămâne de
strictă actualitate: Operaţia a reuşit, dar pacientul. . . a decedat" !
"
Dar se putea altfel, din moment ce, înainte de orice în Europa,
unde Învingătorul nr. 1 s-a numit 1. V. Stalin? Nimeni altul decât acela
care, cum s-a menţionat, în materie de crime politice şi genocid, şi-a
depăşit de la distanţă predecesorul, ex-aliatul, inamicul, pe Adolf Hitler,
Ftihrerul celui de-al III-lea Reich. Ce n-a putut face unul, pierzând
războiul şi ruinând Reichul brun, promis supuşilor săi pentru o mie de
ani, a desăvârşit celălalt, deşi nu i-a supravieţuit, cu toate că învingător
în război, nici opt ani, suficienţi însă pentru a pune pe roate (care aveau
să se dovedească ... butuci) un alt Reich, roşu, planificat pe veşnicie.
Întrucât, cine ar fi cutezat, la vremea respectivă, să argumenteze cum că
socialismul sovietic, exportat, închiriat ori, mai degrabă, impus după
1 944- 1 945 statelor şi naţiunilor subjugate, funcţiona cumva pe durată
limitată? Asocierea Hitler-Stalin se impune cu acuitate în prezent, când
fanii victoriei din 1 945, din Europa ori din Extremul Orient, reproşează
celor care, nemulţumiţi atunci şi acum de roadele succesului, nu-s de
acord că triumful Naţiunilor Unite asupra Germaniei, Italiei, Japoniei şi
sateliţilor lor ar fi soluţionat toate problemele lumii postbelice, mai
mult, că ar fi inaugurat o Nouă Eră. Fără Hitler, Mussolini şi Togo,
ar_,gumentează fanii, optimişti, de acord - dar cu Stalin sau Beria în
sc�imb a putut fi

altceva . . . Cu aceştia din urmă, cu toate că, în raport cu
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Stalin sau cu Beria, Hitler, Goering, Himmler şi ai lor s-au dovedit bieţi
pigmei, fie numai dacă avem în vedere numărul şi amploarea crimelor
planificate şi ariile de acţiune. Cititorul, mai mult ca sigur, observă că
modul în care se pune problema este cu totul răsturnat. În sensul că
victoria din 1 945 şi consecinţele ei au putut fi şi ... pozitive, indiferent de
rostul major al lui Stalin, în vreme ce cu Hitler ar fi fost cu totul...
altceva. . . Deşi · cei doi dictatori au cooperat şi s-au admirat, ori chiar
s-au războit, pentru a se moşteni. Iar, dacă răspunsul este univoc, în
ecuaţie fiind îngăduiţi doar Stalin şi echipa, atunci trebuie consemnat că
fie numai prezenţa Fiihrerului de la Kremlin şi a Reichului său a
decolorat şi denaturat până la desfigurare Victoria din 1 945. În aşa fel
încât, pur şi simplu, a transformat · albul în negru, succesul în eşec, iar
bucuria şi fericirea multor popoare în dezastre şi angoase. A fost, din
păcate, suficient ,,atâta" ! Ce altceva se desprinde decât acomodarea

cetăţeanului cu gândul că, pe când Adolf Hitler este integral scos din

joc, cineva-cumva s-ar mai . . ,,împăca" cu Hitler al II-lea, alias I.V.
.

Stalin. Este, netăgăduit, vorba de o monstruozitate a istoriei; nu ne
propunem să descifrăm cine şi de ce o cultivă după 1 945 sau după
1 953? Problema a fost abordată, îndeosebi de marele istoric britanic

Alan Bullock, autorul magistralei ,,biografii paralele" Hitler-Stalin, în
care a demonstrat că, după dispariţia liderului nazist şi după prăbuşirea
în 1 989- 1 99 1 a imperiului stalinist, beneficiar de primul rang al
succesului militar din 1 945, un întreg eşafodaj s-a năruit, astfel încât
perspectiva din care urmează să considerăm epoca celui de-al doilea
război mondial trebuie revizuită. La urma urmelor, singurul unghi din
care mai putem accesa perioadele lui Hitler sau Stalin nu ne mai
îngăduie să ignorăm că, în timpul celor doi dictatori, au funcţionat din
plin abatoarele istoriei2 •

2 Alan Bullock, Hitler et Staline. Vies paralleles, Paris, Albin Michel/Robert

Laffont, 1 994, p. 44 1 -452.
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. . . S e împlinesc 6 0 d e ani de atunci, de l a ,,Procesur' Antonescu
(6 - 17 mai 1946), organizat de regimul impus la Bucureşti de trupele
sovietice de ocupaţie şi dominat de slugile Kremlinului (Ana Pauker,
Gh. Gheorghiu-Dej , Emil Bodnăraş, Lucreţiu Pătrăşcanu ş.a.) în litera şi

spiritul odioaselor înscenări judiciare staliniste din anii ' 30. Un ,,proces"

care, netăgăduit, se va afla în atenţia Comisiei Tismăneanu, de vreme ce
toţi condamnaţii de atunci, dar cu prioritate Mareşalul Ion Antonescu şi
Mihai Antonescu, figurează, în mai toate cărţile de referinţă, în rândul

celor dintâi victime ale terorii comuniste din România (vezi Cicerone
Ioniţoiu, Vicimele terorii comuniste, 1, Bucureşti, Editura Maşina de
Scris, 2000, p. 69-70). Din nenorocire, excepţie făcând atâtea împliniri
şi eşecuri, unele de excepţie - altele şocante, veacul al XX-lea a oferit,
periodic, românilor spectacolele unor .RROCESE ALE SECOLULUr'.
Aşa au fost, de exemplu, procesul lui Corneliu Zelea Codreanu (mai
1 938), procesul în discuţie al regimului Antonescu, procesele liderilor
PNŢ ( 1 947) şi PSD ( 1 952), procesul Mişcării Naţionale de Rezistenţă
( 1 948), procesele titoiştilor ( 1 950) şi sioniştilor ( 1 953 - 1 954), ale

,,sabotorilor" de la Canalul Dunărea-Marea Neagră ( 1 952 - 1 953),
procesul echipei Lucreţiu Pătrăşcanu ( 1 954), ancheta din 1 967 - 1968,

de genul unui proces post-mortem, înfăptuită de cadriştii PCR-ului pe
seama regimului Gh. Gheorghiu-Dej şi, desigur, ultimul dar nicidecum
în cele din urmă, procesul soţilor Ceauşescu (decembrie 1 989) . . . Cum se
vede, un fel de sarabandi a ,.proceselor" . Şi pentru fiecare dintre
..

aceste procese, iar inventarul lor este departe de-a fi fost epuizat,
cititorul este rugat să adauge ghilimele absolut necesare, dat fiind că
niciunul n-a depăşit stadiul farselor judiciare de cea mai joasă speţă, cât
timp probele administrate au fost prefabricate iar totalul sentinţelor
dictate au cumulat mii şi mii de ani de temniţă, ca să nu mai vorbim
despre cei, extrem de numeroşi, care au fost trimişi în faţa plutoanelor
de execuţie ori au fost încredinţaţi morţii sigure în temniţele gulagului

comunist. În cea mai strictă ordine cronologică, ,,procesele" din

menţionata ,,serie" s-au întrecut unul pe altul sub aspectele sperjurului şi
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inumanului, au frizat limitele posibilului, respectiv ale incredibilului,
dovedindu-se, o dată cu trecerea timpului, fiecare în parte sau toate la un
loc, tot atâtea fiasco-uri, sub orişice aspect (tratamentul inculpaţilor,

organizare, juridic, politic, relevanţă, semnificaţie istorică etc.). Ce s-a
întâmplat, de fapt, în spaţiul respectiv de timp? E greu de spus şi, mai
ales, de înţeles sau de explicat, pare-se că Dumnezeu însuşi ar fi
abandonat România eterni care păşise ferm, fără vreo şansă de

întoarcere, pe drumul Golgotei !. . ,,Procesele" respective istoria le-a
�ânduit ca atare, rară menajamente şi fără excepţii, acolo unde şi cum
.

trebuie, ele înscriindu-se incontestabil, cu trecerea anilor, în rândul
destrăbălărilor politice sanguinare şi al proceselor de cea mai joasă
speţă, practic în afara legii, a tuturor practicilor judiciare, naţionale şi
universale. Ceea ce, în context, spune totul şi despre valoarea juridică
sau semnificaţia, practic nule, ale operei "Tribunalului Poporului"' din
1 946. Nu ştiu cum, dar parcă ,judecătorii" de atunci s-au întrecut să

confirme, nicidecum să infirme, previziunile victimei vizată prin
excelenţă, nimeni altul decât Mareşalul Ion Antonescu, care încă la 1 5

martie 1 943, într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri, constatase cum că
.�tupiditatea omenească, şi mai ales cea românească, este fără
margini" .
,,Procesur' Antonescu a fost denumit rară reticenţe de către

oficialităţile timpului (şi nu numai) ca fiind al ,,Marii Trădări
Naţionale" , plasat, tocmai de aceea, sub egida unui mult trâmbiţat şi, în
realitate, pe deplin nul "Tribunal al Poporului". Dar una a fost intenţia
conspiratorilor comunişti, şi alta - realitatea, căci rezultatul concret a
echivalat cu eşec de proporţii. Şi asta în vreme ce opinia publică era cu
privirile aţintite spre Niimberg, unde Marii Aliaţi chemaseră la bară pe
veritabilii mari criminali de rAzboi. În asemenea situaţie, Panamaua

judiciară de la Bucureşti din 6 - 17 mai 1946 a intrat - şi va rămâne
pentru multe secole -, dacă nu chiar în Cartea mondială a recordurilor,
sigur în analele justiţiei române, Ia capitolul, de fel revendicat de către

cineva-undeva, al penibilului. În ceea ce priveşte ,.procesul" în sine (de

la care s-au păstrat aproximativ 1 50 dosare, înglobând peste 32.000
file), lucrurile sunt de-acum foarte bine cunoscute, mai cu seamă după
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deschiderea arhivelor şi valorificarea documentelor, prin eforturile de

durată şi abnegaţia istoricilor, în ciuda tuturor obstacolelor şi represiilor
inimaginabile. Şi asta pentru că, atunci ca şi acum, a fost şi tot ar fi

rămas - nu-i aşa - ceva de ascuns, ceva care, oricum, n-ar ,Jrebui" spus
sau făcut cunoscut opiniei publice... Lucru, evident, imposibil cât timp
nu au dispărut istoricii de pe faţa pământului. Este vorba - ca să fim
bine înţeleşi - de acei slujitori Muzei Clio care, în spiritul manifestului

Libertatea pentru istorie al specialiştilor francezi din 1 2 decembrie
2005, înţeleg cum că: ,Jstoricul nu acceptă dogme, nu respectă nici o
interdicţie, nu cunoaşte tabu-uri. El poate să fie incomod. Istoricul nu
are rolul de a exalta sau de a condamna... Istoria nu este sclava
actualităţii... intr-un stat liber, nici Parlamentul, nici autoritatea
judiciară nu au dreptul să definească adevărul istoric. Politica statului,
chiar animat de cele mai bune intenţii, nu este politica istoriei... "
,,Procesul" Antonescu, aşadar, s-a desfăşurat la Bucureşti în
perioada 6 - 17 mai 1946. Nu este cazul să oferim cititorului ,filmul"
dezbaterilor, care au inclus, mai întâi, prezentarea Actului de acuzare
prin care erau inculpaţi 24 foşti membri ai cabinetelor Ion Antonescu
Horia Sima ( 1940- 1 94 1 ) şi Ion Antonescu ( 194 1 - 1 944), unii prezenţi
( 1 6) şi restul (8) judecaţi în contumacie, cu toţii acuzaţi în temeiul
legilor în vigoare, anume pregătite, mai precis legile nr. 3 1 2/ 1 945 şi
6 1 1 1 946. După Actul de acuzare au urmat interogatoriile inculpaţilor
(în cap cu Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Pantazi, Radu
Lecca, Eugen Cristescu ş.a.), succedate de audierea martorilor (general
Ilie Şteflea, Gh. 1. Brătianu şi Constantin 1 Dinu 1. C. Brătianu, Grigore

Niculescu-Buzeşti, Radu Davidescu, dr. W. Filderman, Iuliu Maniu,

general Aurel Aldea ş.a.). Potrivit scenariului, riguros respectat, a sosit
rândul rechizitoriilor măsluite ale celor trei acuzatori publici, după care
au intervenit pledoariile avocaţilor apărării, pentru ca, la 14- 1 5 mai
1 946, să se observe în sfirşitul ,,dreptul" acuzaţilor la ultimul cuvânt.

În cursul ,,procesului", s-a "remarcat" asistenţa zgomotoasă încurajată
excesiv de organizatori pentru a colora dezbaterile cu mesaje patriotice
şi antinaziste de tipul ,,Moarte criminalilor! " sau ,,Moarte fasciştilor!" .
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N-au intervenit, după cum se aştepta opinia publică, după cum i se
promiseseră, de către oficiali, dezvăluiri incendiare. De la un capăt la
altul, în ciuda tuturor precauţiilor şi a împrejurărilor incomode rezultate,
ex-mareşalul s-a impus de departe drept figura dominantă, dovedind, în
chip strălucit, că a ştiut să se apere, tot astfel după cum, în săptămânile
următoare,

mai precis

la

1

iunie

1 946, în

temeiul

verdictului

Tribunalului", va şti şi . . . cum să moară! Declaraţiile şi notele sale, dar,
"
mai cu seamă, Ultimul cuvânt şi Testamentul politic, rămân - orice s
ar spune şi de către orişicine - piesele de rezistenţă ale cazului. Este însă
de atâtea ori preferabil măcar să reţinem din Testament: ...Acest război,

"
care s-a sfârşit cu înfrângerea Gennaniei, nu va pune capăt conflictului
mondial deschis în 1 914. Prevăd un al lll-lea război mondial, care va
pune omenirea pe adevăratele ei temelii sociale. Ca atare, dv. şi unnaşii
dv. veţi face mâine ceea ce eu am încercat să fac astăzi, dar am fost
înfrânt! Dacă aş fi fost învingător, aş fi avut statui în fiecare oraş al
României. Cer să fiu condamnat la moarte şi refuz dinainte orice
graţiere... Am tenninat!" Un alt eveniment marcant al ,,procesului" 1-a
constituit momentul în care Iuliu Maniu, după ce şi-a terminat depoziţia,
a socotit că trebuia să întindă mâna unora dintre inculpaţi, ex
mareşalului îndeosebi. Nici până azi nu ştim, dacă strălucitul lider
politic îşi manifestase, o dată în plus, preţuirea reală pentru Antonescu
ori, mai curând, se dezvinovăţise de culpa complotului de la 23 august
1 944? Dacă nu cumva dăduse frâu liber presentimentului ce-l domina, şi
anume că ... şi el avea să-i urmeze Mareşalului? ! Sub acest aspect, Petre
Pandrea, el însuşi fost deţinut de marcă în gulagul comunist şi victimă a
holocaustului

roşu,

a observat,

cu

deplină justificare,

că

,Joţi
participanţii la lovitura de stat de la 23 august 1 944 au pierdut fiecare
în felul lui" (Petre Pandrea, Soarele melancoliei. Memorii, Bucureşti,
2005, p. 235). În ultima zi a ,,procesului" , la 17 mai 1 946, Curtea şi-a
anunţat verdictul, dintre cei prezenţi în boxa acuzatilor fiind
condamnaţi la moarte: Ion şi Mihai Antonescu, C. Z. Vasiliu, Gh.
Alexianu, Radu Lecca, Constantin Pantazi şi Eugen Cristescu. Toţi
acuzaţii însă au declarat recurs, dar Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie
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le-a respins demersurile. Toţi inculpaţii au fost trataţi şi condamnaţi ca
şi criminali de război. Marele Inchizitor, Generalissimul 1. V. Stalin,
după război el însuşi în postura-i de Hitler al II-lea al Europei Est

Centrale, a urmărit şi a decis soarta victimelor "Tribunalului" de la
Bucureşti. Lui Ion Antonescu şi colaboratorilor săi li s-au inventat şi

imputat o groază de culpabilităţi. Însă ,.probele" documentare, depuse la
dosarul cauzei, au fost nu numai puerile, incomplete şi irelevante,
neprofesional justificate şi utilizate. A fost imposibil să se mascheze
faptul, esenţial, că Stalin, dacă admisese toate argumentele apărării, un
singur lucru nu i l-a iertat Mareşalului: Războiul din Răsărit ( 1 94 1 1 944). Potrivit documentelor de care dispunem, SUA ş i Marea Britanie

au cooperat strâns cu URSS în 1 946 pentru împlinirea ,judecăţii"
Kremlinului. De asemenea, la Bucureşti, Stalin a beneficiat de întregul
concurs al oamenilor săi, anchetatorii NKVD şi comuniştii locali, pentru
toţi aceştia împlinirea directivelor şi gândurilor lui Stalin dovedindu-se
norme obligatorii de supravieţuire şi promovare în România pe cale de
intensă comunizare. În atare condiţii s-a ajuns, în după-amiaza de 1

iunie 1946, la Jilava, în faimoasa Vale a Piersicilor, la execuţia lui Ion
Antonescu, Mihai Antonescu, Gh. Alexianu şi C. Z. Vasiliu. După ce, în
ceasurile imediat precedente, Regele Mihai 1 avizase ,Jista finală" ce-i
propusese Lucreţiu Pătrăşcanu, ministrul comunist în funcţie al Justiţiei,
şi care, amândoi, aveau să fie curând recompensaţi de către "tovarăşii de
drum" - primul prin detronare, celălalt cu glonţul. Nu putem ignora în
context că, exact cu doi ani mai devreme, la 2 iunie 1 944, Suveranul
expediase din Sinaia, pe adresa Conducătorului de atunci al Statului,
următoarea telegramă: ,,DOMNULUI MAREŞAL ION ANTONESCU -

CU OCAZIA ZILEI DE NAŞTERE, SCUMPA MEA MAMĂ ŞI CU MINE
VĂ EXPRIMĂM URĂRILE NOASTRE DE MULTĂ SĂNĂTA TE ŞI
VIA ŢĂ ÎNDELUNGATĂ - MIHAI R. " (cf. Gh. Buzatu, 23 august 1944:
Probe epistolare ale conspiraţiei, laşi, 2006). S-ar putea conchide,
cum se obişnuieste, că orice comentariu ar fi de prisos ! Şi totuşi... După
terminarea

precedentei

conflagraţii

mondiale,

în

România,

deşi

traversând o groaznică secetă, a bântuit totuşi cea mai grozavă ploaie de
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pe planetă... Am în vedere ploaia de decoraţii împărţite participanţilor la
Campania din Vest ( 1 944- 1 945) şi, nu mai puţin, ploaia de liste cu
criminali de război judecaţi şi condamnaţi în consecinţă. Unul dintre
contemporani, el însuşi victimă a valului, de forţa unui tsunarni, a
observat cu stupoare: ,,Dacă în Germania sau în alte ţări criminalii de

război se put�au număra pe degete, la noi, după ordinul Moscovei, au
fost condamnaţi cu miile" (vezi Ion Antohe, Răstigniri în România
după Yalta, Bucureşti, 1995, p. 1 68). Cu alte cuvinte, recapitulând, să
concludem: mii de criminali de război . .. Dacă asta a fost realitatea,
atunci,

fără discuţii,

România, ea însăşi, şi nimeni altcineva,
declanşase al doilea război mondial ! Chiar aşa să fi fost ori planeta îşi
pierduse, pur şi simplu, axul? Dacă aşa ceva a fost posibil, atunci
printre problemele care ne rămân în atenţie trebuie să fie şi aceasta:

Vom reuşi oare a dovedi, cândva-cumva, că ştim să tragem toate
învăţămintele ce se desprind din lecţia ,.procesului" Antonescu de la
1946? Ce învăţăminte se pot desprinde decât faptele ce atestă
valabilitatea unui vechi şi cunoscut dicton, verificat de când lumea,
şi anume că, în lumina faptelor petrecute, ,.procesur' Antonescu a
reprezentat, mai presus decât crimele specifice epocii holocaustului
roşu, pe care de altfel le-a inaugurat, O EROARE, egalată doar de
ORORILE promovate şi extinse la nivel de sistem şi în proporţii de
masă, până la identificarea de sine!
Sunt momente ale istoriei care se grefează adânc în memoria
generaţiilor. Voi menţiona câteva dintre acestea, referindu-mă, desigur,
la trecutul naţional: 24 ianuarie, 1 decembrie, 9 mai, iar, nu în ultimul
rând, 22 iunie. Datele menţionate au ajuns să se confunde cu înseşi
clipele astrale ale istoriei noastre.
Nu este cazul să insist asupra cauzelor şi împrejurărilor în care,
exact acum 65 de ani, România a ajuns să între în Războiul Mondial din
1 939- 1 945, alături de Germania şi împotriva URSS. Anumite elemente
se impun, totuşi, a fi reţinute:
• În

epocă, nu numai România s-a situat de partea Germaniei, ci,

în 1 938, şi Marea Britanie şi Franţa I-au secondat pe Hitler la ciopârţirea
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Cehoslovaciei; în 1 939- 1 940, ele s-au aflat cu Fuhrerul doar într-un

"
"război ciudat , care, oricând, se putea solda cu o înţelegere peste linia

frontului; în acelaşi timp, URSS şi Germania au întreţinut cele mai bune

raporturi, fiind deopotrivă vinovate de declanşarea şi conducerea
războiului în Europa.
• În

1 940, URSS a săvârşit împotriva României, neprovocată în

vreun fel, un act de agresiune făţişă, ocupând cu forţe militare provincii
(ori părţi din provincii) româneşti străvechi: Basarabia în întregime,
Nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa şi mai multe ostroave din zona Gurilor
Dunării, iar aceasta nu era totul, întrucât URSS urmărea să-şi apropie şi
alte porţiuni ale României ciuntită în iunie-septembrie 1 940, aşa după
cum, în noiembrie 1 940, aflat în vizită la Berlin, Molotov i-a precizat lui
Hitler. Oricum, agresiunea URSS din zorii zilei de 28 iunie 1 940 a
declanşat reacţia în lanţ care, în vara-toamna anului 1 940, a condus
direct la prăbuşirea României Mari.
• În

momentele în care s-a pregătit şi a început războiul în Est, la

22 iunie 1 94 1 , URSS încă nu era aliată cu SUA şi Marea Britanie,
tabăra Naţiunilor Unite închegându-se în urma agresiunii hitleriste şi
întărindu-se în perioada următoare, când România era în urmărirea
agresorului sovietic. Reiese că nu se poate susţine cum că, din start, de
la 22 iunie 1 94 1 , România s-ar fi pus în stare de beligeranţă cu Puterile
Occidentale (cu Marea Britanie şi SUA, în primul rând), iar că, mai
apoi, starea de război a rezultat din jocul alianţelor în anii 1 94 1 - 1 942.
Campania României în Est (Războiul Sfânt, cum a fost denumit, în
chip nimerit şi dintru început, în epocă) a beneficiat, indiferent de

"
"culoarea aliatului (A. Hitler) ori de stadiul deplorabil al pregătirii

armatei noastre, de susţinerea întregului popor român, a partidelor
istorice şi a Monarhiei, mai puţin de suportul comuniştilor şi al altor
indivizi aflaţi în solda Moscovei ori subjugaţi propagandei staliniste.
Cântecul Basarabiei, lansat în noaptea de 2 1 /22 iunie 1 94 1 , după
faimosul îndemn ,.Români vă ordon: Treceţi Prutul!" al generalului Ion
Antonescu, Comandantul de căpetenie al Armatei şi Conducătorul
Statului Român, exprimă în modul cel mai fericit situaţia intervenită:
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Azi-noapte, la Prut,
Războiul a-nceput. . .
Românii trec dincolo iară,
Să ia, prin arme şi scut,
Moşia-răpită astă-vară. . .
Având în vedere situaţia concretă ş i ţelurile campaniei (eliberarea
provinciilor răşluite şi zdrobirea comunismului), războiul României din
1 94 1 - 1944 a purtat, de la un capăt la altul, un caracter naţional şi
popular. România n-a luptat pentru nimic altceva decât pentru a-şi
recupera fiii şi pentru a impune recunoaşterea dreptului ei; n-a purtat nici vorbă! - un război rasial, nici unul în afara legilor internaţionale.
Aşa după cum au demonstrat reputaţi specialişti, războiul României în
Est a fost unul paralel cu acela al Germaniei. Războiul din Est n-a fost
victorios, este adevărat, dar faptele românilor nu au rămas fără efect,
mai ales că au trebuit să plătească ulterior cu vârf şi îndesat pentru
cutezanta lor; o mai fac şi astăzi. După desprinderea României de
Germania la 23 august 1 944, ţara a fost ocupată de URSS (de unde până
atunci fusese satelit al Berlinului), i s-au pretins cedări teritoriale în
Răsărit şi enorme daune de război, ulterior i s-a impus un nou regim
social (comunist), iar lordul războiului, Mareşalul Ion Antonescu, după
ce a fost anchetat la Moscova ( 1 944- 1 946), a fost trimis la Bucureşti,
pentru a i se intenta o farsă de proces, fiind condamnat la moarte şi
executat la 1 iunie 1 946. Ca lider al unui război popular şi naţional - în
fond, ce-l de-al doilea război al României pentru reintregirea ţării, după
cel din 1 9 1 6- 1 9 1 9 - Antonescu n-a fost şi nu putea să fie ... "criminal de
război''. O asemenea etichetare nu are substanţa juridică şi istorică. Este

cazul să mă întreb dacă nu cumva calificarea drept "criminal de război"
a lui Antonescu nu este în măsură să ascundă pe cei care - evident,

criminali - s-au opus (ori au sabotat) Războiul reunirii naţionale din
1 94 1 - 1 944, condus de Mareşal? De asemenea, este extrem de dificil a se
face o distincţie între Mareşalul Antonescu, în postura de "criminal de
război" şi poporul român, care l-a urmat până la 23 august 1 944. Or, din
cunoaşterea cea mai superficială a realităţilor istorice, este imposibil de
culpabilizat, o dată cu Mareşalul, şi poporul român, cum că ar fi
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pregătit, declanşat, purtat şi finalizat un. . . "război criminal" . . .
Conchidem c ă între a ridica I a rangul de "criminal de războt' p e cel
de-al III-lea mareşa! al României şi a culpabiliza un popor ori statul
român şi armata sa, nu-i decât un pas - tentativă periculoasă, cu efecte
greu de întrevăzut. Amintesc, în context, că în 1 946, Ia NUmberg,
judecătorii au avut serioase reţineri în ceea ce priveşte trecerea Marelui
Stat Major al Armatei Terestre Germane în rândul organizaţiilor
criminale; pe când, deducem, pentru România, acest lucru nu pare
exclus a se încerca. De altfel, în nenumărate alte situaţii, anterioare ori
posterioare, în ochii asasinilor, atâtea dintre personalităţile trecutului au
avut "cinstea" de-a fi fost plasate tot în rândul... "criminalilor": Mihai
Viteazul, T. Vladimirescu, N. Iorga, Iuliu Maniu s.a. Şi, desigur, ce-a
mai rămas din toate poveştile astea? Concluzia ce se impune nu poate fi
decât una singură: Crime şi criminali nu-s termeni ce trebuie lăsaţi în

seama politicienilor !
De 65 de ani, poporul român n-a încetat a cuteza o nouă trecere a
Prutului. Să fie clar, trecerea Prutului echivalează, în Europa de astăzi,
nu (repet: NU) cu o acţiune militară, ci cu depăşirea unor situaţii limită.
În 194 1 , cu siguranţă, Mareşalul Antonescu a fost omul faptei; astăzi, el,
chemat să rezolve problemele României, ne-ar apare demodat şi
neputincios. Dar, putem admite că acesta-i un motiv pentru care ar
trebui să neglijăm pagina de istorie care s-a scris între 1 94 1 şi 1 944?
Or, cumva, a o rescrie - în baza noilor documente puse la dispoziţia
specialiştilor - este totuna cu a-l reabilita cu orice preţ pe Antonescu?
Nicidecum !
Nu-i nici o catastrofă. Căci nu-i în discuţie decât cunoaşterea
trecutului, care revine - trebuie să se afle - exclusiv în sarcina istoricilor,

cărora acest trecut (inclusiv M areşalul) le aparţine netăgăduit, după ce
politicienii actuali, asistaţi de unii istorici nespecialişti şi de o groază de
analişti închipuiţi, manevraţi de o debilă şi zgomotoasă societate civilă,
I-au asasinat, după 1 989, în urma loviturii de stat şi a introducerii
"
"tranziţiei fără de rost şi de sfârşit, a doua oară pe Antonescu. Şi asta
chiar aici, în ţara lui, după cum anterior s-a întâmplat cu atâţia - cu
Mihai Viteazul, T. Vladimirescu, N. Iorga, Iuliu Maniu, Gh. Brătianu . . .
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BISERICA ,,NAŞTEREA MAICII DOMNULUI"
DIN LESPEZI
Lelia Pavel

Dacă se pleacă din Adjud pe drumul european spre nord, după 3,8
km se ajunge la intersecţia din care se desprinde un traseu secundar ce
conduce călătorul spre Podul Turcului. Acest traseu ,,după 2 km intră în

Adjudul Vechi, iar după 1,5 km traversează Siretul către satul Lespezi''. 1

Localitatea îşi trage numele de la lespezile de piatră2 de pe dealul
din partea de est a acestuia, precum şi de la cele aflate pe albia seacă ce
străbate localitatea.
Sub acelaşi nume - Lespezi - sunt menţionate în anul 1 90 1 , în

judeţul Tecuci comuna Homocea o moşie şi o pădure. 3

Actualmente localitatea Lespezi aparţine de comuna Homocea
care a fost arondată după ultima împărţire administrativă la judeţul
Vrancea.
Vechimea aşezărilor din zonă coboară până în secolele al IV-lea 
al V-lea d.Ch., vechime probată de descoperirile arheologice, care au dat

la iveală urme cerarnice găsite în punctul ,,Bobeică" situat lângă Râpa

1

Emil A.Giurgea, Vrancea. Ghid turistic al judeţului, Editura Sport-Turism,

Bucureşti, 1 977, p.64
2 G.I.Lahovari, Marele dicţionar geografic al României, voi.IV, lalomiţa

Luţoaia, Stabilimentul Grafic J.V.Socecu, Bucureşti, 1 90 1 , p. 1 57
3 Ibidem
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Drăgaicii.4
Alte cercetări arheologice întreprinse Ia N-NS de biserica din
Lespezi, în malul drept al pârâului Prisăcii au adus Ia lumină, "o

locuinţă prefeudală datată în secolul al VIII-lea şi începutul secolului al
IX-lea "5, de tipul "locuinţă ingropată în pământ" .
Pentru fixarea în timp

a localităţii

s-au folosit date din

documentele vremii, care o menţionează ca moşie ce aparţinea
Mănăstirii Mera în veacul al XVIII-lea, ceea ce ne face să credem că
satul fiinţa încă din veacul al XVII-Iea6 ca multe altele aflate în
vecinătate.
În anul 1 835, Gheorghe Asachi aflat în suita domnitorului Mihai
Vodă Sturza care vizita judeţul Putna, semnala în însemnările sale
despre Adjud că ,,acest mic târg al lui Balş, aşezat pe sat e ţinut în
posesie de Costachi Lupu în compania Armeanului Manuc de la
Focşani şi posedă cinci sate, între care Urecheştii de Jos şi Lespezi
dincolo de Siretiu "7 (Conform notiţelor lui Asachi satul Lespezi era
. . .

menţionat în anul 1 835 ca sat ce aparţinea târgului Adjud împreună cu
alte sate din apropiere).
Existenţa satului Lespezi la finele veacului al XVII-lea, aşa cum
aminteam anterior, presupune şi existenţa unui lăcaş de închinăciune
pentru locuitorii săi ca reflex al nevoilor lor spirituale. Anuarul Eparhiei
Romanului a consemnat-o ca biserică parohială cu hramul .Naşterea
•

4

Victor Bobi, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea

(Dovezi al continuităţii de locuire din secolele II-VII e.n.), în Vrancea.
Studii şi comunicări, IV, Focşani, 1 98 1 , p. l 05
5 1. Mitrea, Săpăturile de sah•are din aşezarea prereudală de la Lespezi -

Homocea, în Carpica, VIII, 1 976, p. l 89
6 Emil A.Giurgea, op. cit., p.64

7 N. Iorga, Monumente istorice in vechea noastră literatură. I.Gh.Asachi şi
monumentele istorice ale Moldovei, în Buletinul Comisiunii Monumentelor
Istorice anul XXVI, fasc.77, iulie - septembrie 1 933, Aşezământul tipografic
,.Datina românească", Vălenii-de-Munte, 1 933, p. l 03
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Maicii Domnului" construită din "cărămidă, vechime şi ctitorie
necunoscută ". 8
La începutul secolului al XVIII-lea, Mănăstirea Mera, care
stăpânea moşia Lespezi, pentru o mai bună supraveghere a acesteia a
înfiinţat "un metoh cu călugări greci. Satul şi biserica se aflau pe dealul

Cetăţii. In secolul al XVIII-lea s-a surpat şi satul şi biserica s-a mutat în
vale, pe locul de astăzi ". 9 Schitul înfiinţat de călugării greci a fost
cunoscut ca Schitul Precista. Între anii 1 852 - 1 855 mai funcţiona ca
metoh al mănăstirii Mera. Dacă până la acea dată egumenii mănăstirilor
închinate puteau să-şi arendeze singuri moşiile, din 1 852, prin ordinul
domnului Grigore Ghica, acestea se arendau numai prin licitaţii.
Începând cu anii 1 852- 1 853 s-au organizat licitaţii publice prin care
moşiile s-au arendat străinilor, ceea ce s-a întâmplat şi cu cele ale
mănăstirii Mera. În urma unei astfel de licitaţii s-a aflat şi averea
mănăstirii Mera la care contribuia cu valoarea de 1 360 galbeni moşia
Adjud şi Lespezi, 10 ceea ce dovedeşte că Mera încă mai stăpânea moşia
Lespezi în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
În unele lucrări s-a menţionat că biserica din Lespezi datează din

anul 1 809. 1 1 Dacă în veacul al XVIII-lea aici exista o biserică înfiinţată
de către călugării greci, presupunem că anul 1 809 reprezintă fie anul
unei reconstructii sau al unei restaurări a bisericii din secolul al
XVIII-lea care a avut de suferit de pe urma surpării terenului pe care
fusese clădită.
Biserica ,.,Naşterea Maicii Domnului"' construită la 1 809, a păstrat

8

Anuarul Eparhiei Romanului, Institutul de Arte Grafice ,,Marvan" SAR,

Bucureşti, 1 936, p.296
9 Emil A. Giurgea, op.cit. , p.64
1 ° Cezar Cherciu, Vrancea. Ţinutul Putnei. Un secol de istorie. 1820-1920,

Editura Neuron, Focşani, 1 995, p.68
1 1 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor
medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p.535
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din structurile şi morfologia tradiţională 12 dar suferind a varii în urma
cutremurelor a fost deseori reparată: lucrări de reparaţii s-au executat în
anul 1 834 de către Alexandru Balş, iar altele s-au efectuat între anii
1 903- 1 9 1 6. 1 3
În anul 1 920 biserica a fost pictată, iar în anul 1 934 reacoperită cu
şindrilă. Icoanele au fost şi ele repictate în anul 1 940, an în care seismul
din noiembrie a afectat iarăşi construcţia ceea ce a necesitat noi lucrări
de consolidări şi reparaţii desfăşurate pe parcursul anilor 1 94 1 - 1 943.
Atunci i s-a adăugat pridvorul şi cafasul. A beneficiat de o nouă
acoperire în anul 1 954. 14 După cutremurul din 1 977 care i-a afectat
bolţile şi pereţii, au fost necesare noi intervenţii de consolidări şi
reparaţii, ce au fost executate după 1980. Actualmente biserica ni se
înfăţişează ca o ctitorie ,,de expresie tradiţională care a asigurat chiar
şi în alcătuiri modeste, legătura între epoci. "15
Monumentul ne prezintă planul dreptunghiular de tipul navă de
veche tradiţie, cu absida altarului într-un uşor decroş. Sistemul
constructiv utilizat a fost cel obişnuit, cu soclu şi pereţii din lespezi de
piatră şi cărămizi pentru care s-a utilizat mortarul de var.
Meşterii constructori au păstrat tradiţionala dispoziţie a spaţiului
interior impusă de cerinţele ritului ortodox: pronaos, naos şi altar.
Accesul în spaţiul liturgic este posibil după ce străbaţi un pridvor
zidit mai târziu, în 1 943. Iniţial, pridvorul de plan dreptunghiular,
conceput mai scund decât biserica, având acoperiş separat a fost realizat
din scânduri. La ultimele reparaţii s-a zidit şi tencuit. În pridvor se
accede pe cele cinci trepte din beton şi prin uşa amplasată pe latura
vestică, realizată din lemn în două canate decorate cu două perechi de
1 2 V. Drăguţ,

Tradiţiile ctitoriceşti la Curbura Carpaţilor, în Spiritualitate

şi Istorie la Întorsura Carpaţilor, voi. II, Buzău, 1 983, nota 140, p. l 83
1 3 Ibidem
14 Infonnaţiile privind etapele deselor reparaţii şi consolidări suferite de lăcaşul

de la Lespezi ni le-a oferit preotul Stratulat Frunză.
1 5 V.Drăguţ, op.cit., p l 83
.
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cruci încadrate de romburi. De o parte şi alta a uşii s-au montat două
ferestre dreptunghiulare cărora le revine rolul de a transmite lumina în
interior. Peretele sudic este şi el străpuns de o fereastră de acelaşi tip.
Spaţiul de deasupra uşii de intrare în pronaos a fost rezervat unui cadru

dreptunghiular pe care s-a pictat scena ,,Naşterii Maicii Domnului"
(icoana de hram) care reprezintă de fapt hramul bisericii. Pardoseala a
fost aşternută cu scânduri, iar acoperirea pridvorului s-a făcut cu tavan
drept.
Din pridvor printr-o uşă axată pe peretele vestic se intră în
pronaosul de plan dreptunghiular, iluminat de două ferestre montate în
golurile pereţilor de sud şi de nord. Fereastra de pe latura sudică a fost
amplasată pe locul unde se afla uşa de acces în biserică. O scară din
lemn aflată în colţul nord-vestic face legătura cu cafasul din lemn care
se sprijină pe stâlpii din lemn montaţi în pronaos.
Din pronaos spre naos se trece pe sub o arcadă semicirculară ce
uneşte cei doi stâlpi masivi încastraţi în zidăria pereţilor de nord şi de
sud, arcadă ce continuă cu timpan din zidărie până la boltă. Naosul
prezintă un plan dreptunghiular şi patru ferestre prin care pătrunde
lumina în interior, montate câte două pe cei doi pereţi: de nord şi de sud.
Întregul lăcaş este acoperit cu o boltă semicilindrică racordată la pereţii
de vest şi de est prin semicalote sferice. La jumătatea naosului bolta este
închisă de un timpan care la partea inferioară se termină cu o arcadă
semicirculară care la rândul ei se sprijină pe cei doi stâlpi din zidărie
adosaţi la pereţi.
În absida altarului care încheie spre est edificiul se accede prin
cele trei deschideri: ale uşilor împărăteşti şi diaconeşti ce străpung
catapeteasma din zidărie. Absida altarului are formă circulară în interior
şi exterior şi prezintă de trei ferestre ce iluminează interiorul. După
micul decroş, s-a amplasat o uşă� pe "iatura sudică ce face legătură
spaţiului liturgic cu exteriorul. Pereţii interiori au fost tencuiţi şi
înveşmântaţi cu pictură nouă.
Exteriorul a fost tencuit, singurele elemente decorative fiind
.

.

lesenele ce casetează faţadele, între ele situându-se ferestrele care
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prezintă ancadramente terminate cu arcade semicirculare la partea
superioră, realizate ca şi lesenele din tencuială.
Acoperişul a fost conceput unic pentru întregul lăcaş, în patru
ape, nefiind străpuns de nici o turlă. Pe şarpanta din lemn s-au aşternut
tablă şi două cruci din fier pe cele 2 abside.
În incintă, separat, s-a înălţat un turn din lemn, învelit cu acoperiş
piramidal cu marginile evazate, care joacă rolul de clopotniţă.
Biserica a fost amplasată în mij locul cimitirului care adăposteşte
şi monumentul închinat eroilor primului război mondial.
Biserica din Lespezi ctitorită la finele veacului al XVIII-lea, chiar
cu unele reparaţii în secolul al XIX-lea, se impune în patrimoniul
arhitectural al întâlnirii dintre cele două secole prin păstrarea expresiei
tradiţionale.
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POŞTA VECHE FOCŞANI. SCURT ISTORIC
Ramona Miron

Ne întoarcem privirea spre trecut din nevoia firească de a ne
cunoaşte cât mai bine rădăcinile.
Trăim prezentul, ne construim viitorul, dar simţim mereu nevoia
de a ne întoarce privirea spre trecut. Este chemarea firească spre
rădăcină, ea ne defineşte, ea ne dă forţă, ea ne-a desenat adânc conturul
cu care ne înfăţişăm în mersul nostru prin timp.
Ne întoarcem în timpul istoric pentru că faptele înaintaşilor
înseamnă, deopotrivă, devenire şi moştenire. Şi-i căutăm cu asiduitate
orice urmă care a rezistat şi care încă poartă cu sine sensul şi conţinutul
istoriei noastre.
O asemenea mărturie este şi localul Poştei Vechi.
Cu discreţie şi încăpăţânare îşi poartă prin timp aureola de loc
istoric al Focşanilor. Aici, în anii când români i îşi făureau identitatea
europeană, în anii Unirii Principatelor Române, personalităţi de seamă
ale timpului făureau cu gândul şi pana legi noi pentru vremurile noi ale
României moderne.
Aici, încă mai răsună uralele mulţimii de focşăneni venite să-I
întâmpine, la 5 februarie 1 859, pe Alexandru Ioan Cuza, Domnul Unirii,
cu prilejul celei dintâi treceri ale sale prin oraşul care avea să-i poarte,
prin timp, simbolul alegerii sale din 24 Ianuarie 1 859

-

Unirea.

Şi înainte şi după Unire, până în miez de secol XX, viaţa
oamenilor, care-şi îndeplineau menirea, firesc, ca o datorie a profesiunii
şi locului lor în viaţa comunităţii, înseamnă acum tot istorie.
Şi pentruhttp://cimec.ro
a-i cunoaşte cât
mai bine trecutul în cele mai mici
/ http://muzeulvrancei.ro
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detalii, pentru a-i proba cu argumentul documentului, locul în viaţa
Focşanilor,

îi

oferim

acum

cititorului

de

azi

şi

de

mâine,

o

micromonografie.
Cu o vechime aproximativă de 100 ani (neputându-se şti exact

datarea, deoarece ceasloavele fuseseră îngropate la temelie pe la 1 853) 1 ,

clădirea din Calea Cuza Vodă a intrat în folosinţa Serviciului Telegrafic
Poştal Focşani abia la începutul secolului al XX-lea, necesităţile
timpului schimbându-i destinaţia în repetate rânduri.
Ridicat la mijlocul secolului al XVIII-lea, imobilul aşezat pe
hotarul dintre Moldova şi Muntenia lângă pichetul de graniţă nr.45, a
servit iniţial ca han, loc vizitat atât de localnici, cât şi de cei care
tranzitau zona. Însă, datorită situaţiei speciale a oraşului Focşani
(situarea sa pe drumul ce lega Moldova de Muntenia şi scindarea sa
administrativă în Focşanii Moldovei şi Focşanii Munteni), hanul va fi
transformat în punct de vamă, funcţionând astfel până la mijlocul
secolului al XIX-lea.2
I.M.Dimitrescu nota ca oraşul Focşani s-a dezvoltat mai repede
"
ca alte oraşe ale Moldovei, aceasta datorită situaţiei sale geografice şi
istorice, pe locul de graniţă şi vamă între cele două surori, unde în
veacurile trecute se făcea pe o scară întinsă schimb de mărfuri.
Focşanii, atât cel din Moldova cât şi cel din Muntenia, era un oraş de
negustori"3 •
La mijlocul veacului al XIX-lea, între cele două oraşe existau trei
drumuri de comunicaţie: pe Uliţa Mare aproape de pichetul 47, altul pe
lângă pichetul 48 de la Cotul Bumbacului şi al treilea pe la pichetul 45
1 Arhivele Muzeului Vrancei (în continuare se va cita: A.M.Vn.), fond Ion
Romanoae, dosar II, f. l 80 verso
2 Idem, extras din fişa de monument a clădirii.
3 I.M.Dimitrescu, Î nsemnări cu privire la oraşul Focşani. Cu o prefaţă de

G.G.Longinescu. Profesor universitar. Tipărit cu prilejul Congresului Ligii
Culturale, dela Focşani din 28 şi 29 Iunie 1 93 1 , Institutul de Arte Grafice
,,Bucovina" , I.E.Torouţiu, Bucureşti, 1 93 1 , p. l 5
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din Calea Cuza-Vodă.4 Între punctele vamale existau poduri de legătură,
un astfel de pod fiind ridicat în dreptul vămii de la Cotul Bumbacului,
unde mai târziu se va instala Oficiul Poştal.5
Transformată în punct vamal, clădirea în care a funcţionat
pichetul de graniţă 45 era structurată astfel: o sală de cercetare a
paşapoartelor, camere pentru oaspeţi şi un loc unde se făcea schimbul
cailor.6
Desfiinţarea taxelor vamale de la Focşani la 1 ianuarie 1 848 a
reprezentat un pas important către Unirea celor două ţări române din
1 859, la care a contribuit şi evoluţia asemănătoare din punct de vedere
economic, politic şi social a celor două târguri, Focşanii Munteni şi
Focşanii Moldovei.
La jumătatea secolului al

XIX-lea,

imobilul

se găsea în

proprietatea Anicăi Dârnboviceanu , moştenit prin testament (28 aprilie
1 850) de la soţul său Mihai Dârnboviceanu, act care prevedea că

,,averea sa se mărgineşte numai într-o singură casă în oraşul Focşani,
unde locuia, şi celelalte gospodării, grădina şi cârciuma ce le-a
cumpărat de la clucerul Constantin Nicolescu, pe care le lăsa moştenire
soţiei sale Anica" , plus 400 lei pentru înmonnântarea sa şi câteva sume
de bani pentru restul membrilor farniliei7•
La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX
lea se răspândeşte în Principatele Române, ca influenţă din viaţa
societăţii europene, obiceiul organizării aşa ziselor ,.clupuri "
mascate (în interior) şi picnikuri pentru cele deschise8 •
4

1. Romanoai,

-

baluri

"
Date focşănene asupra hotarului şi Unirii, în "Milcovia an

1,

1 930, voi.I, Tipografia " Cartea Putnet', Focşani, 1 930, p. l58
5 Ibidem, p. l 60

6 Cezar Cherciu, Vrancea şi Ţinutul Putnei. Un secol de istorie. 1820-1920,

Editura Neuron, Focşani, 1 995, p.50

7 A.M.Vn., fond Ion Romanoae, dosar Il, f. 1 44 verso
8 Dimitrie C.OIIănescu, Teatrul la români, Ediţi� îngrijită, prefaţă, note şi
comentarii de Cristina Dumitrescu, Editura Eminescu, Bucureşti, 1 98 1 , p.356
398
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Aşadar, ,)a Focşani, «clupul» din casele lui Mihaly, mai târziu
ale lui A. Cimbru, atrăgea lumea a trei judeţe la balurile ce se dădeau în
timpul câşlegilor. . . " 9•
La 2 1 februarie 1 854, Anica Dâmboviceanu se prezenta la
Judecătoria din Râmnicu - Sărat pentru întocmirea actelor de proprietate
a bunurilor dobândite prin testament, prezentând în acest sens şi dovezi
a achitării obligaţiilor prevăzute în actul de moştenire.
Prin zapisul din 1 854, semnat de clucerul Constantin Nicolescu şi
autentificat de Judecătoria din Râmnicu-Sărat, s-a stabilit că "toate

bunurile se aflau pe numele răposatului Mihai Dâmboviceanu şi nu mai
erau supuse acum la embatica ce se lua mai înainte de Biserica «Sfântul
Ioan» "10• Prin acest act, Anica Dâmboviceanu era stăpână deplină
asupra bunurilor pe care ulterior le va putea vinde, îndeplinind toate
conditiile din actul de moştenire.

11

Un an mai târziu, la 1 1 septembrie 1 855, Anica Dâmboviceanu
vindea aceste proprietăti lui Alexandru Cimbru, căruia îi revenea sarcina
de a desfiinta contractul de închiriere stabilit între aceasta şi domnul
Paimonte "căci acea încheiere se desfiinţează de la sine, de vreme ce

focul venitu de aiurea au arsu pomenitele case " 1 2•

Prin actul de vânzare s-au stabilit unnătoarele: "Casile din oraşul
Focşani, Principatu Valahiei, cu beciurile de sub dânsile pe şoseaua
Iaşului, cu grădina de peste drumuri, cârciuma de alături şi scaunul de
carne ce este alături cu cârciuma, care case au ars în focul întâmplat la
29 iulie a.c. şi pe care le-am moştenit de la răposatul meu Mi/lai
Dâmboviceanu, astăzi prin bună învoială le-am vândut domnului
Alexandru Cimbru, în preciu de 2200 lei, care bani i-am primit astăzi pe
toţi, deplin în mâna mea. Aceste case sunt pe loc de veciu, căci
embaticul la care erau supuse, Mănăstirea <<Sfântu Ioan>> din
9 Ibidem, p.357
10 A.M.Vn., fond Ion Romanoae, dosar II, f. l 43
1 1 Ibidem, f. l43 verso

12

Ibidem, f. l44
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Focşani, s-a desfiinţat prin Sentinţa nr. 711852, ce au dat cinstitei
Judecătoria judeţului Râmnicu-Sărat prin prigonirea ce a urmat între
cinstitul Magistrat al oraşului Focşani cu Sfânta Mănăstire, pentru mai
multe locuri din oraş, între care şi aceste case.
Aceste case cu locul dar de ale stăpâni domnul Cimbru nesupărat
de nimeni, dumnealui şi moştenitorii lui din neam în neam în veci,
făcând ce vrând ca un adevăratu stăpân, având a stăpâni aceste case,
grădina, cârciuma şi scaunul de carne cu locul cât se află
împrejmuit. "JJ
Noul proprietar va transforma clădirea, care pâqă acum a servit ca

punct vamal, în hotel "Cimbru", loc unde au fost găzduiţi între 1 8591 862 cei 16 membri ai Comisiei Centrale, care a funcţionat la Focşani
după Unirea Principatelor:

.. Unii locuiau cu familiile în case private, alţii şi anume Goleştii,
Brăiloiu, Argiropol, Predescu, Moruz, Docan, Cozadini, Iancu
Cantacuzino erau instalaţi în casa lui Alecu Cimbru, unde erau găzduiţi
pe un picior cu totul deosebit, iar sala aceasta le servea de salon, de
întrunire, de discuţii şi serbări. Doamna Jeni Cimbru trăieşte şi astăzi
la fiul său în Bucureşti [iarna anului 1 902]. Zidurile acestei mărturii
tăcute, a multor şi felurite întâmplări, au avut prilejul să asculte
glasurile cele mai autorizate şi mai înţelepte discutând şi chibzuind
interesele şi soarta ţărilor noastre. "14
Prin Ordonanţa nr.345/26 aprilie 1 875 emisă de Tribunalul
Judeţului Putna, însoţită de formula executorie, s-au adjudecat domnului
Iancu Pastia din Focşani, "un hotel şi o grădină vis-a-vis de otelu din
şoseaua mare Coloria Albastră de la NR.534 şi NR 486, pe locu de
vecinătate cu atenansele loru a domnului Cimbrufoasti. "15
Ca urmare a numeroaselor somaţii date de Tribunalul judeţului

Putna lui Alecu Cimbru pentru a elibera proprietăţile sus-menţionate, la
1 3 Ibidem
14

Ibidem, f. I 8

15

Ibidem, f. l42
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17 august 1 876, D.Cohanovchi, în calitate de avocat al lui Iancu Pastia,
s-a deplasat "la imobilele în chestiune şi în absenţa domnului Alecu

Cimbru şi cu puteria şi autoritatea acordată nouă de legi, am pusu în
posesiunea unui otel din Focşani, în şoseaua principală Coloria
Albastră, compusu din 16 odăi şi un salon în care intră şi antreturile cu
beciu mare şi başcă, de desuptu cu boltă, pereţi din zidu solidu, învelită
cu tinichea albă, în curte cu optu odăi, sură, grajduri şi o magazie
pentru orzu. 16 Una grădină vis-a vis de otelu pe care se află clăditu o
casă în patru odăi şi un antretu, pereţi din zidu solidu învelitu cu
tinichea, un şopron de scânduri care se miegieşeşte la răsărit cu domnul
Constantin Tudiri, la apusu cu şoseaua principală, la miazănoapte cu
canalu ce se numeşte hotaru şi la miazăzi cu domnul Nicu Giurgea,
foaste proprietăţi ale domnului Alecu Cimbru " 1 7•
Consecinţa numeroaselor datorii cumulate de Alecu Cimbru a fost
scoaterea proprietăţilor sale la licitaţie. La 3 martie 1 874, Iancu Pastia a
licitat suma de 1 2.000 lei, adjudecându-şi imobilele creditorului Alecu

Cimbru. 18

Conform certificatului din 25 aprilie 1 8 8 1 , Iancu Pastia era

al hotelului fost " Cimbru", actualmente
"
,,Petersburg , din Culoarea Albastră, Şoseaua Naţională 1 9• În 1 882,

singurul

proprietar

Iancu Pastia contracta un împrumut în valoare de 53.000 lei de la
Societaea Creditului Urban din Focşani, sumă necesară pentru cele două
hoteluri din Focşani, unul din Culoarea Roşie şi altul din Culoarea

Albastră (fostul "Cimbru")20•

Şase ani mai târziu, Iancu Pastia încheia contractul nr.62 1 1 1 6

ianuarie 1 888, prin care s e angaja s ă pună l a dispoziţia Corpului
Ofiţeresc al Gamizoanei Focşani, proprietatea sa din Calea Naţională,
16 1bidem

1 7 Ibidem, f. l 42

verso

1 8 Ibidem, f. 1 38

1 9 Ibidem, f. 1 1 3
20

Ibidem, f. 1 24
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cu următoarele stipulaţii: proprietarul să pună la dispoziţia Gamizoanei
Focşani, casa cu dependinţele, curtea de interior. De asemenea, sala cea
mare şi dependinţele erau transformate în restaurant şi cafenea, iar
apartamentul vecin acestei săli era compartimentat astfel: o sală de
recepţie şi conversaţie, un cabinet de lectură, o sală de jocuri de
distracţie, o toaletă, un vestiar, o cameră de serviciu şi două cabinete.
Spaţiul libet dinspre proprietatea Costescu era transformat în grădină. O
altă obligaţie care-i revenea proprietarului prin contract, era aceea de a
propune un antreprenor care să procure membrilor Corpului Ofiţeresc,
mâncare, băutură, cele necesare jocurilor de distracţie şi care să se
ocupe de iluminatul şi încălzirea clădirii.
Apartamentul nordic era folosit pentru un club civil, ai cărui
membri titulari urmau să beneficieze de restaurantul şi cafeneaua
Cercului Militar.21 Prin contract s-a stabilit că proprietarul avea drept de
folosinţă asupra localurilor restaurantului şi cafenelei cinci seri în
fiecare stagiune de vară şi iarnă, pentru a da baluri sau serate de
petrecere, puse sub patronajul clubului civil sau, în lipsă, sub comitetele
de societate.
În schimbul serviciilor prestate, Comitetul Cercului Militar plătea
o subvenţie anuală de 3.000 lei, plătibilă în rate lunare, în primele zece
zile ale lunii. Durata acestui contract se fixa pe cinci ani. 22

La 19 iunie 1 889, Iancu Pastia l-a împuternicit pe Ioan G.Ciurea
pentru a se prezenta la Creditul Funciar Urban Iaşi, în vederea
contractării unui împrumut în valoare de 1 5 .000 lei, care reprezenta
ipoteca hotelului ,,Petersburg"23 •

Prin Ordonanta de adjudecare nr. 1 678/6 noiembrie 1 896 emisă de
Tribunalul Judeţului Putna s-a hotărât că ,Joan G.Ciurea, domiciliat în

Focşani, cu actul de ipotecă înscris de acest Tribunal sub nr. l52/1888,
devenit exigibil şi investit cu fonnula executorie, având a lua de la
2 1 Ibidem, p.98
22 Ibidem, f.98

verso

23 Ibidem, f. l 27
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Zamfira Colonel Alexandru Paraschivescu, Ellisa l.Măicănescu,
Ecaterina Ghiţă Petrescu, Iordache G. Fotin, Alexandru G.Fotin,
Costică G.Fotin şi Nicolae G.Fotin toţi în calitate de fii şi moştenitori ai
defunctului Ghiţă Fotin şi acesta în calitate de moştenitor al defunctului
Pastia, suma de 12.000 lei "24, devine noul proprietar al imobilului, ca
urmare a neacoperiri i împrumutului luat de moştenitorii lui Ghiţă Fotin.
Procesul-verbal nr.2381 1 9 martie

1 897 confirma executarea

Ordonanţei de adjudecare a imobilului în favoarea lui Ioan G.Ciurea:

,,A fost pus l.G. Ciurea în posesia unui hotel din Focşani compus
dintr-un salon cu beci de zid, două antreturi, pereţi din zid, învelit cu
tinichea, cu tot locul şi atenansele lor, de la Nr.47, calea Cuza- Vodă, în
ogradă un alt rând de case cu un salon cu două băi, cu giamlâc şi o
bucătărie precum şi o grădină cu o ogradă pavată, împreună cu tot
mobilierul ce se află în acest hotel şi anume biliard, oglinzi, lămpi,
tablouri, ceasuri, canapele, mese, scaune şi tot ce se găseşte, care prin
destinaţia lor formează accesoriile acestui imobil şi care se megieşeşte
cu hotarul la miazăzi, la apus cu Sultana Costescu (azi Eleonora
Calistrat) şi la răsărit cu Şoseaua Naţională. 25
Sala mare purta denumirea .,Ciurea" şi era gazda a numeroase
spectacole culturale.
La începutul secolului al XX-lea, imobilul din Calea Cuza-Vodă
nr.47, trecea în proprietatea Elenei Ma.karoviţchi, fiica lui Ioan
G.Ciurea.
Actul

dotal

relativ

la imobilul

proprietatea P.T.T.Focşani,

autentificat la Tribunalul Judeţului Putna cu nr.3449/1904 şi retranscris
în

Registrul foi dotale nr.95/1 8

decembrie

1 904, prevedea că:

,,Subsemnaţii l.G. Ciurea şi Sophia Ciurea, soţi, ambii proprietari,
domiciliaţi în Focşani, declarând că fiecare din noi consimţim ca dotă
fiicei noastre Elena, la majoratul său cu Al.Gh.Macarovitsch, averea de
mai jos, în următoarele condiţii:
24 Ibidem, f. l 36
25 Ibidem, f. l 32
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Eu, I.G. Ciurea, declar că constitui ca dotă fiicei noastre Elena,
trupurile de moşie numite FOTINUL, situate în judeţul Râmnicu-Sărat,
proprietăţile cu sarcinile ipotecare existente, pe care unul l-am
cumpărat de la fratele meu N. G. Ciurea cu actul de vânzare-cumpărare
autentificat de Tribunalul Râmnicu-Sărat la nr. 249/1880 şi transcris la
acelaşi Tribunal /a nr. J07/1880 şi celălalt cumpărat de la domnu/ Ioan
Ionescu cu actul autentificat la Tribunalul Râmnicu-Sărat la
nr.331/1879 şi transcris la acelaşi Tribunal /a nr. J68/1879, la care voi
da în uzufruct un venit anual de 3000 lei asigurat în zisele trupuri de
moşie cu începere de la data căsătoriei şi până la încetarea mea din
viaţă, când va veni proprietară integrală.
Eu, Sophia l. Ciurea, declar că constitui şi eu ca dotă fiicei
noastre Elena, un venit anual în uzufruct de 3000 lei asigurat din moşia
Fotinul, proprietatea mea dotală situată în judeţul Râmnicu-Sărat, după
cum se vede din actul dotal dintre mine şi soţul meu, autentificat de
Tribunalul Râmnicu-Sărat la nr.48/1878 şi actul de partaj autentificat
la Tribunalul Râmnicu-Sărat la nr.362/1879 şi transcris la nr. J85/1879,
situat imediat lângă grupurile de moşie ale soţului meu în partea de est
cu începere de la data căsătoriei până la moarte.
Eu, l.G. Ciurea, mai constitui ca dotă casele mele cu toată mobila
ce se află în ele, situate în Focşani, pe Şoseaua Naţională, Calea Cuza
Vodă, nr.47, cum şi eu le-am cumpărat la licitaţie publică prin actul
nr. /67811896, pe care le evaluez la 20.000 lei, scăzându-se sarcinile
ipotecare, care vor privi pe fiica mea, iar plata ratelor la Creditul
Funciar Urban laşi şi procentele la capitalul de 20.000 lei ce datoresc
cu act de ipotecă surorii mele Eufrosina Dănuleţ şi achitarea
capitalurilor, se va face de fiica mea din venitul acestor case şi va
"26
profita de creşterea valorii acestui imobil, care va fi dota/.
În 1 9 1 2 a fost încheiat actul de vânzare al localului din Strada
Cuza-Vodă, nr.47, între Elena Al.G.Macaroviţchi şi Direcţia Generală
P.T.T.Bucureşti, reprezentată prin şeful Serviciului Contencios, avocat
26 Ibidem, f. l 79
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l.D.Bogdan, autorizat cu delegaţia nr.47 1 54/25 iunie 1 9 1 2.
Actul prevedea că:

,.Elena Al.Macaroviţchi declar că vând pe veci Direcţiei
Generale a Poştelor Române Bucureşti, imobilul, proprietatea mea din
Focşani, Calea Cuza- Vodă, nr.47, imobil constituit mie dotă de către
părintele meu l.G. Ciurea, cu actul autentificat de Tribunalul Putna,
nr.3449/18 decembrie 1904, cu clauză că pot să vând oricând acest
imobil, preţul fiind averea dotată, cu dânsul se vor cumpăra bonuri
funciare rurale al căror procent va fi cel mai mare , depunându-se şi la
casa de depuneri sau va servi la achitarea de datorii ipotecare
degrevând un imobil dota/, care este acel pe care l-a stăpânit părintele
meu l.G. Ciurea cu Ordonanţa de adjudecare a Tribunalului Putna,
nr. l678/6 noiembrie 1896. lmobilul se vinde fără mobilier, cum se
găseşte astăzi, cu toate construcţiile şi îmbunătăţirile aflate pe dânsul,
afară de scena din grădină şi instalaţia de acetilenă, ce vorfi libere a le
ridica la Sfântul Dumitru 1 912. Direcţia Generală a Poştelor Române
va putea lua imediat în primire sala cea mare cu antreurile din faţă şi
localul ocupat de clubul Liberal, iar la 26 octombrie 1 912 va intra în
stăpânirea întregului imobil, restituindu-ne chiria în valoare de 3763
lei, cu care voi rambursa chiriaşilor de la care am primit pe semestrul
Sfântul Gheorghe 1912 pentru încăperile ce se vor ocupa de acum de
Serviciul P. T. T. Preţul de vânzare este de 47879 lei şi 79 bani, din care
25.000 lei se achită la încheierea acestui act, iar restul de 22879 lei şi
79 bani se vor achita de Direcţia Generală P. T. T., Creditului Funciar
Urban laşi pentru stingerea creanţelor ipotecare înscrise la Tribunalul
Putna sub nr.219/1881 şi 13711889, acest rest fiind din împrumuturile
de 35.000 lei şi 15.000 lei asigurate în acest imobil. Direcţia Generală
P. T. T. va face plata sumei de 22879 lei şi 79 bani, Creditului Funciar
Urban laşi, prin anuitate de câte 2779 lei şi 79 bani, în două rate de la
1 7130 septembrie şi 18/31 martie în fiecare an până la achitare.
Actele de proprietate ale imobilului aflate la Credit trec chiar
acum asupra Direcţiei Generale P. T. T.
Subsemnatul, I.D.Bogdan, avocat, cu autorizaţia dată cu Jurnalul
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Consiliului de Miniştri nr.1647/6 iunie 1912, declar că cumpăr pentru
Direcţia Generală P. T. T., în condiţiile: 25.000 lei în efecte bonuri
funciare rurale 5%, care s-au depus de noi tot acum Onor Tribunalului
Putna, consemnate sub recipisa nr.3357114 iunie 1912 Administraţiei
Financiare Putna, iar restul de 22879 lei şi 79 bani se va achita de
Direcţia Generală P. T.T. către Creditul Funciar Urban Iaşi. "27
La 1 4 . iunie 1 9 1 2, la Tribunalul Judeţului Putna s-au prezentat
Elena Makarovitchi cu soţul său Al.G.Makarovitchi, iar din partea
Direcţiei Generale a Paştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor Bucureşti,
avocat Ion D.Bogdan pentru autentificarea actului de vânzare-cumpărare
încheiat între cele două părţi.
În Adresa nr. l028 din 9 februarie 1 923, dirigintele Paul Dumitriu
îl informa pe şeful Serviciului P.T.T. Putna despre starea Oficiului
Telegrafic- Poştal din Focşani. Conform datelor menţionate în acest act,
imobilul care găzduia activitatea Serviciului P.T.T. era compus dintr-un
apartament cu 1 3 încăperi, din care: zece camere, trei antreuri, o
magazie şi un beci, locuinta dirigintelui era formată tot dintr-un
apartament cu 1 3 camere, curtea Oficiului P.T.T.Focşani avea o
suprafaţă de 650 mp, iar grădina măsura 400 mp. În curte, alături de
locuinta dirigintelui mai existau două magazii, una din zid masiv pentru
locuire şi alta din scânduri pentru depozitarea materialelor.
Cele 1 3 camere aferente Oficiului P.T.T. Focşani erau repartizate
astfel: o sală pentru închiderea şi deschiderea Poştei, una cu şapte
ghişee, câte o cameră pentru telefon, telegraf, şcoala practică de telegraf,
depozitarea coletelor poştale şi altă sală pentru depozitarea aparatelor
8
telegrafice şi a materialelor • Alte trei camere erau destinate depozitării
arhivei şi găzduirii Serviciului P.T.T. din judeţ şi încă trei antreuri, unul
pentru accesul publicului şi două pentru accesul funcţionarilor pe partea
din dos a clădirii.
Locuinta dirigintelui era compusă din trei camere, o sufragerie,
27 Ibidem, f. l 80
28 Ibidem, f. l 6
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două bucătării (una de vară şi una de iarnă), două nelocuibile, o cămară,
două camere pentru depozitul de regie şi două antreuri mici. 29

Firesc, s-au întocmit şi formalităţi pentru asigurarea imobilului
împotriva incendiilor.

La 28 aprilie 1 92 1 , Societatea Română de Asigurări "Generale"
din Bucureşti asigura împotriva incendiilor prin poliţa nr.5 1 9572,
Creditului Funciar Urban Iaşi (în calitate de societate creditoare
ipotecară) obiecte care aparţineau Direcţiunii Poştelor şi Telegrafului,

până la suma de 80.000 lei, pe o perioadă de şapte ani, de la 30 aprilie
1 92 1 până în 1 928, "contra sumei de 1 75 lei, iar pentrn anii următori

s-au depus cinci bonuri a 104 lei fiecare, însumând 520 lei şi câte 26 lei
de fiecare bon pentrn speze şi taxe, adică 130 lei, plătibili la fiecare 30
aprilie în anii 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 "30• Din valoarea totală
declarată de 80.000 lei, 60.000 lei acopereau asigurarea împotriva
incendiilor a unei clădiri parter compusă din 1 2 odăi, trei antreuri şi un
salon, iar suma de 20.000 lei era pentru asigurarea altei clădiri compusă
din zece odăi, 2 antreuri şi un salon.
În anul 1 928 asigurarea contra incendiilor era gratuită.
La 3 1 mai 1 928 se încheie o nouă poliţă de asigurare contra

incendiilor între Societatea de Asigurări "Generala" şi Creditul Funciar
Urban Iaşi (în calitate de societate creditoare ipotecară a Direcţiei
Poştelor şi Telegrafului Focşani), pe o perioadă de 7 ani (5 iunie 1 928 31
5 iunie 1 935), cu suma de 80.000 lei plătibilă în numerar.
C.Iorganda, dirigintele Oficiului P.T.T. Focşani, asistat de ofiţerul
stagiar I.Cosinschi, au întocmit la 1 5 mai 1 936, un Proces-verbal de
constatare referitor la situaţia proprietăţii Direcţiei Generale P.T.T. din
Focşani.

Suprafaţa totală a terenului măsura 2686 mp. La nord, pe o
lungime de 57 m.l. se în vecina cu proprietăţile lui Avram Tăbăcaru şi
29 Ibidem, f. I 6 verso
30 Ibidem, f.9 l
3 1 Ibidem, f.90
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ale lui Simionovici, la sud pe o întindere de 7,70 m.l. şi la vest pe o
suprafaţă de 64 m.p. se învecina cu proprietatea lui Alfred Calistrat, iar
la est pe o întindere de 8 1 ,20 m.l. forma faţada principală.
Suprafaţa totală a imobilului măsura 759,44 m.p. (clădirea
principală), 297,68 m.p. formau locuinţa dirigintelui (corp aparte, situat
în partea de vest), iar 66,90 m.p. erau alocaţi magaziei de materiale şi

arhivei. 32

•

Aceste clădiri aveau zidărie de cărămidă. Localul ferăriei, în
suprafaţă de 45 m.p. era construit din scânduri. Restul terenului de 1 5 1 7 ,
64 m.p. îl forma curtea, situată între oficiul P.T.T. ş i locuinţa
dirigintelui.
Clădirea principală era compusă din parter, a căror încăperi erau
ocupate de serviciile Oficiului P.T.T., situat în partea de est a terenului,
având 14 încăperi pardosite cu scânduri de brad.
Zidăria clădirii fusese reparată parţial în 1 935.
Faţadele ambelor clădiri (cea a Oficiului P.T.T. şi a dirigintelui)
erau tencuite cu var şi spoite, învelitoarea, jgheaburile şi burlanele erau
din tablă galvanizată, tâmplăria, pardoselile şi plafoanele, toate se
găseau în stare mediocră.
Cantitatea

de

combustibil

necesară

birourilor

şi

locuinţei

dirigintelui se ridica la 80.000 kg, cheltuielile de întreţinere erau
estimate la 2.000 lei anual, iar pentru curentul electric furnizat de Uzina
Comunală se plătea pentru un kilowat 1 2 lei.
33
Plata se făcea trimestrial.
Locuinţa dirigintelui era compusă dintr-un antreu, o bucătărie, o
sufragerie, un salon, un dormitor şi încă o cameră. Alături de locuinţa
34
dirigintelui, în acelaşi corp, mai exista o cameră destinată oaspeţilor.
Încălzirea se făcea prin sobe de teracotă şi de fier, instalaţiile de
apă şi cele sanitare existau în interiorul imobilului, paza clădirii era
32 Ibidem, f. l 70
33 Ibidem, f. l 70 verso
34

Ibidem, f. 1 70
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asigurată de un gardian, aparatele pentru stins incendiul lipseau cu
desăvârşire, iar dările către Primăria Oraşului Focşani erau de 4500 lei
35
anual.
În 1 937 au fost radiate toate ipotecile care priveau imobilul
proprietatea Direcţiei Generale P.T.T. Focşani, inclusiv cele de la
nr. 1 37/1 3.XI. l 889 în valoare de 1 5 .000 lei şi nr.2 1 9/25.XI. l 89 1 în
36
valoare de 35.000 lei. •
La 1 9 aprilie 1 945, în baza Ordinului Direcţiei Generale P.T.T.,
Serviciul

Construcţiilor

nr.3378 1/1945,

privitor

la

inventarierea

patrimoniului Statului, dirigintele Oficiului P.T.T. Focşani Bulgaru
Gheorghe, asistat de Balaban Traian au întocmit un Proces - verbal de
constatare a situaţiei imobilului din strada Cuza Vodă nr.47.
Suprafaţa

totală era de

2686,66

mp,

din care suprafaţă

construibilă 1 603 m.p., plus încă 9 m.p. pe care se afla o magazie cu
pereţi din zid şi scândură acoperită cu tablă. Restul terenului de 1 083,6
37
m.p. îl forma curtea din interiorul oficiului.
Clădirea principală, unde îşi desîaşura activitatea Oficiul P.T.T.
Focşani, era construită din cărămidă, iar zidăria îi fusese refăcută în
38
1 940 după cutremur, la fel şi în cazul locuinţei dirigintelui.
Spre deosebire de perioada interbelică, cheltuielile de întreţinere
39
se cifrau la 1 20.000 - 1 80.000 lei.
În anul 1 974, Oficiul Poştal Focşani îşi schimbă locaţia, iar la 2
februarie 1 983 Direcţia Judeţeană de Poştă şi Telecomunicaţii Vrancea
îl trece în componenţa Muzeului Vrancei, cu menţiunea că interiorul,
exteriorul

şi

acoperişul

necesitau

reparaţii

(tencuieli,

zugrăveli,

vopsitorie, reparaţii tâmplărie şi acoperiş).
După cutremurele din 1 986 şi 1 990, clădirea a suferit numeroase
35 Ibidem, f. l 69 - 1 69

verso

36 1bidem, f. l 60

37 Ibidem, f. l 84
38 Ibidem, f. l 82

39 Ibidem, f. l 8 1
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daune, fiindu-i afectate zidăria şi tencuiala.

40

Localul Poştei Vechi îşi va face din nou intrarea în istoria
prezentă şi viitoare a Focşanilor. Aici se va organiza un Muzeu al Unirii,
pentru că aici îşi găseşte locul o asemenea instituţie culturală, loc
conferit de istorie.
Î n care alt loc decât, acolo unde în iulie 1 862, după ce Domnitorul
AlexandrU Ioan Cuza a semnat Decretul de Unificare a oraşului Focşani,
locuitorii acestuia, cu mic cu mare, într-un entuziasm greu de exprimat
în cuvinte, s-au adunat şi au dărâmat simbolic, prima piatră a hotarului
care separase localitatea în Focşanii Munteni şi Focşanii Moldovei.
Aici se va reaşeza placa din bronz, ţintuită pe pereţii clădirii, la 14
septembrie 1 93 1 , cu prilejul Congresului Jubiliar al Ligii Culturale, cu
inscripţia ,,Aici a fost cel dintâiu hotar distrus pentru unitatea

Naţională ".

40 Idem, Extras din fişa de monument a clădirii.
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. . . Aşa

a

fost în

adevăr,

de

la începutul

alcătuiri lor

noastre, acest colţ de pădure bătrână, acest sobor de muncele

întortochiate, căruia, în vremea strămutărilor de populaţii,
oaspeţi slavi, de mult dispăruţi, i-au dat acest răsunător nume
de Vrancea, pe care şi 1-a ales între toate, unul din cele mai
frumoase talente ale l iteraturii noastre mai nouă.
Erau acolo dârji ţerani liberi, boieri fără diplomă de

boierie fiindcă erau, pe loc urile lor, mai vechi, mult mai

vechi decât Voevodul şi decât cele două ţeri din care au
făcut parte pe rând, căci , întăi apărători de hotar ai statului
întemeiat de

Basarab,

ei

au trecut numai

pe

vremea

lui

Alexandru cel Bun şi al lui Ştefan cel Mare al Moldovei
eroică, în plină mişcare de întindere a hotarelor ei.

Şi după aceia a fost aice, dacă nu "republica" pe c are·
şi-o închipuia odinioară ştiinţa noastră istorică într-o fază
de romantică tinereţă, un cuib de inimoşi săteni liberi, cari
nu ascultau de vornicii domneşti decât în măsura-n care şi
aceştia se supuneau s fintei datini străbune .

Vrancea aceasta era u n cuib d e cânte_ce, u n izvor de
legende. Pentru că satele erau aşa de adânc înrădăcinate în
trecutul ţerii ţesut din aceste

legende

şi cântat în aceste

cântece . Dar şi pentru că pe aici petrecea cu oile c iobanul
ardelean, Mocanul, marele răspânditor al viersului popular,
de pe o clină pe alta, de pe o vale pe altă val e .
Ş i se poate zice c ă această Vrance era însăşi icoana în
mic a unităţii neamului nostru. Străjerul moldovean păzia
din ziduri pe care fl uturase odată steagul cu vulturul Ţerii
Româneşti .

Oameni

din

Rucăr

şi

Dragoslave

ascultau de

chemarea la oaste a Voevodului Moldovei. Biserica lui Matei
Basarab însemna la Soveja juruinţa de pace a muntenilor
către Vodă Vasile

din

Suceava.

Şi

iată-1

pe

acest

fiu al

Ardealului cântând din fluier ca un cântec de chemare c ătre
viitor. Chiar fără s-o fi pregătit poetic Alecsandri, "Mioriţa"
vrânceană ar fi putut să fie o armonioasă prevestire a unităţii
naţionale prin poporul ţeran.

·

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.roNicolae Iorga

