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Comemorăm, anul acesta, trei decenii de la trecerea în eternitate a
preotului Constantin Matasă, prestigioasă personalitate a arheologiei şi
muzeografiei româneşti. Folosim acest prilej pentru a publica prezentul
volum evocator, din care reies contribuţiile ilustrului nostru înaintaş la
spiritualitatea, cultura şi cercetarea istorică a ţinutului şi oraşului în care a
trăit şi şi-a desfăşurat activitatea, modelul său de viaţă, comportament şi
acţiune fiind un exemplu pentru generaţiile actuale şi viitoare.
Constantin Matasă trebuie cunoscut, înainte de toate, în calitate de
slujitor al bisericii strămoşeşti, în preajma căreia s-a născut, a crescut şi pe
care a reprezentat-o cu cinste peste patru decenii. A fost permanent la
dispoziţia comunităţii locale în calitate de duhovnic, povăţuitor şi creator
de conştiinţe, sfaturile sale fiind urmate cu încredere de toţi cei care i-au
solicitat serviciile. Nu întâmplător, prestigiul său răzbate peste timp prin
cei care l-au cunoscut, iar opera scrisă şi ctitoriile sale au putere de simbol.
Pus permanent în slujba poporului, Constantin Matasă a înţeles, mai
mult decât alţii până la el, că preotul poate constitui, alături de ceilalţi
intelectuali din sânul obştii locale, factorul determinant la propăşirea
semenilor. A demonstrat acest lucru încă de la începutul activităţii sale
păstoreşti la Mănăstirea Bistriţa şi apoi la Piatra-Neamţ, unde a iniţiat şi
dezvoltat numeroase acţiuni culturale şi gospodăreşti, care au culminat cu
crearea Casei Naţionale „Regina Maria” şi ctitorirea Bisericii Precista.
Desfăşurate în paralel cu profesiunea sa de bază, activităţile
culturale şi educative din cadrul Casei Naţionale au constituit suportul
apariţiei Muzeului Regional de Arheologie în 1934, pe care l-a condus şi
dezvoltat în ultimele sale patru decenii de viaţă. Apropiindu-se de
arheologie din dorinţa de a cunoaşte cât mai bine trecutul judeţului Neamţ,
Constantin Matasă s-a autoperfecţionat continuu şi, cu sprijinul unor
corifei ai arheologiei româneşti, a iniţiat ample cercetări sistematice în
zona subcarpatică a Moldovei. Pe lângă calitatea sa de fondator al uneia
dintre cele mai prestigioase instituţii muzeale din ţară, Constantin Matasă
are meritul de a fi format cea mai importantă colecţie de artă eneolitică din
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In Memoriam

sud-estul Europei, contribuţia sa la cercetarea culturii Cucuteni fiind
unanim apreciată şi recunoscută, aşa după cum sunt şi investigaţiile din
domeniul arheologiei dacice şi medievale.
Îndrăgostit de frumuseţile naturii şi bogăţia monumentelor istorice
ale unui ţinut de legendă, Constantin Matasă a scris articole şi cărţi de
popularizare a acestora, a înfiinţat şi condus timp de decenii Cercul de
Turism din Piatra-Neamţ, a luat iniţiativa creării altor instituţii muzeale şi
a contribuit la protejarea patrimoniului cultural din zonă.
Având un conţinut variat, cu caracter autobiografic şi evocator,
cartea de faţă constituie „obolul” de recunoştinţă pe care Centrul
Internaţional de Cercetare a Culturii Cucuteni îl aduce celui dintâi
arheolog de pe aceste meleaguri şi reprezintă începutul unui proiect mai
amplu de valorificare a moştenirii lăsate de preotul Constantin Matasă.
Primul capitol ne dezvăluie „ amintirile”, finalizate de cel evocat la
vârsta de aproape 80 ani, scrise într-un stil atrăgător, influenţat de marele
povestitor humuleştean. Pline de farmec, bogate în conţinut şi învăţăminte,
acestea contribuie la reconstituirea unei epoci puţin cunoscute, ai cărei
intelectuali au fost animaţi de dorinţa de ridicare culturală a neamului.
„Portretele” semnate de către profesorii Vladimir Dumitrescu şi
Radu Vulpe, scriitorul Dan Zamfirescu sau magistratul Emil Bădărău nu
fac decât să completeze imaginea luminoasă a acestui intelectual de
excepţie, care a ştiut să-şi atragă simpatia multor cărturari ai vremii.
Deşi reprezintă doar o mică parte din corespondenţa oficială sau
personală care se păstrează la Piatra-Neamţ, scrisorile şi adresele inserate
în volum sunt o sursă documentară importantă, preocupările şi frământările
ce reies din acestea dovedind activitatea complexă a acestei personalităţi.
Dacă cel de-al doilea „document” a fost cunoscut parţial prin
publicarea sa anterioară, „Convenţiunea matrimonială” este cu totul
inedită, stilul şi conţinutul său aducând în faţa noilor generaţii obiceiurile
începutului de secol XX.
Deosebit de interesante sunt interviul luat preotului Constantin
Matasă în 1968, în care poate fi întrevăzut, în esenţă, bilanţul unei întregi
vieţi, schiţa genealogică şi preocupările instituţiei noastre de a-l omagia.
Sperăm că la 3 noiembrie, când vom reaprinde candela de la
mormântul părintelui, vom depune ca ofrandă la căpătâiul său şi un
exemplar din această carte, ca semn al recunoştinţei veşnice a tuturor celor
care îi păstrează amintirea, cu satisfacţia că una dintre ultimele sale dorinţe
a fost îndeplinită.

CRONOLOGIE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

s-a născut la 20 ianuarie 1878, în satul Răpciuni (azi Ceahlău), com.
Hangu, jud. Neamţ, fiind primul copil din cei 12 pe care i-a avut familia
preotului Dumitru Matasă;
în anii 1885 – 1886 urmează primele două clase primare la şcoala din satul
natal;
din 1887 până în 1891 - termină şcoala primară şi urmează cel dintâi an de
gimnaziu la Piatra-Neamţ;
1891-1893 – continuă gimnaziul la Roman, unde are ca profesor, printre
alţii, pe Calistrat Hogaş;
din 1894 urmează cursul superior al Seminarului „Veniamin” din Iaşi;
între 1900-1904 urmează Facultatea de Teologie a Universităţii Bucureşti.
Obligat fiind să urmeze cursurile de logică, pedagogie, istorie şi drept
roman, are ca profesori pe T. Maiorescu, C. Dumitrescu-Iaşi, I. Bianu, D.
Onciul, C. Rădulescu-Motru, N. Iorga ş.a;
1901 – se căsătoreşte cu Ana Constantiniu, fiica învăţătorului din satul
Mănăstirea Bistriţa, jud. Neamţ;
8.04.1903 – se naşte Elena (Nuţa), primul copil al familiei C. Matasă, fostă
membră a Uniunii Scriitorilor (decedată în 1994);
aprilie 1905: C. Matasă îşi susţine lucrarea de licenţă cu tema „Binele Moral”;
9.06.1905 – se naşte Ionel, cel de-al doilea copil al familiei C. Matasă, decedat
în 1996; fost inginer şi director general al „Uzinelor Malaxa” din Bucureşti;
la 14 august 1905 C. Matasă este hirotonisit diacon, iar o zi mai târziu devine
preot, în cadrul unor procesiuni care au avut loc la Mănăstirea Văratec;
din toamna anului 1905 până în 1915 funcţionează ca paroh la biserica
Mănăstirii Bistriţa, ctitoria lui Alexandru cel Bun;
între 1907-1912 activează, voluntar, ca preot confesor şi conferenţiar, la
închisoarea din incinta Mănăstirii Pângăraţi;
19.07.1908 – s-a născut Neculai (Nicuşor) Matasă, licenţiat în drept şi
avocat în Bucureşti (mort în 1994);
1909-1912: este protoiereu al judeţului Neamţ;
2.02.1910 – s-a născut Margareta, mezina familiei, decedată în 1918;
1912 – publică: Priviri şi soluţii în chestia ţărănească şi Preotul în faţa datoriei
de a lucra pentru ridicarea poporului; Piatra-Neamţ, Tipografia Gheorghiu;
în 1915 se mută la Piatra-Neamţ, fiind preot ajutător şi apoi paroh (din
1918) la Biserica Precista, timp de peste 30 de ani;
între 1915-1925 cochetează cu politica, fiind simpatizant al Partidului
Naţional Liberal, ai cărui reprezentanţi la nivel local (Nicu Albu şi Emil
Costinescu) i-au acordat deseori sprijin;
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între 1916-1917 este mobilizat şi activează pe lângă spitalele de răniţi din
Piatra-Neamţ;
în 1919 înfiinţează, împreună cu generalul Gh. Dragu, o filială locală a Caselor
Naţionale „Regina Maria”, fiind secretar şi preşedinte executiv al acesteia;
între 1920-1942, preotul Constantin Matasă a fost director al Şcolii de
Cântăreţi din Piatra-Neamţ;
după 1920, activează mai mulţi ani ca membru al Consistoriului Mitropolitan
şi al Consiliului Administrativ Bisericesc;
iubitor al turismului şi bun cunoscător al muntelui Ceahlău, în preajma căruia
s-a născut şi a trăit anii copilăriei, C. Matasă a înfiinţat şi condus un cerc de
turism la Piatra-Neamţ, ai cărui membri au fost antrenaţi la refacerea potecilor
şi marcajelor, organizarea de adăposturi (în „Casa Gh. Panu” din satul
Ceahlău şi la Izvoru Muntelui) sau la repararea cabanei Dochia;
în 1928 primeşte vizita cunoscutului preistorician Ion Andrieşescu, profesor
la Universitatea Bucureşti, cu care vizitează Bîtca Doamnei şi alte puncte
de interes arheologic din împrejurimile oraşului Piatra-Neamţ;
la 26 mai 1929 are loc inaugurarea noului sediu al Casei Naţionale „Regina
Maria”, la a cărui construcţie şi-a adus o importantă contribuţie. În acest
local va fi deschis în 1934 Muzeul Arheologic Regional Piatra-Neamţ,
fondat tot de Constantin Matasă;
în acelaşi an a fost editată lucrarea Călăuza judeţului Neamţ (Ed. „Cartea
Românească”), prefaţată de Simion Mehedinţi;
a înfiinţat şi condus revistele locale Îndrumarea (1913), Propăşirea (1914),
Noua Floare a Darurilor şi Petrodava (1931);
înainte, cât şi după cel de-al doilea război mondial a colaborat, cu articole
de cultură, la unele reviste şi ziare locale sau din ţară, precum: Universul,
Curentul, Mitropolia Moldovei, Ceahlăul, România Liberă, Luptătorul,
Steagul Roşu ş.a.;
între 1934-1936 publică în Anuarul Liceului „Petru Rareş” Piatra-Neamţ
articolele: Vânătorii Pietrei, Ţinutul Neamţ cu 100 de ani în urmă şi Sate,
biserici şi boieri la anul 1428 în judeţul Neamţ;
din 1935, pe parcursul a 30 de ani a efectuat sondaje sau săpături
arheologice sistematice, singur sau în colaborare, la:
Piatra Şoimului (Calu)-Dealul Horodiştea; Traian – Dealul Fântânilor şi
Dealul Viei; Bodeştii de Jos – Frumuşica; Ghigoieşti – Trudeşti; Tg. Neamţ
– Pometea; Dobreni – Mătăhuia; Costişa-Cetăţuia; Cândeşti – Dealul
Varniţei; Târpeşti – Râpa lui Bodai; Tg. Ocna – Podei; Piatra-Neamţ –
Văleni, Cozla, Curtea Domnească, Bîtca Doamnei, Lutărie şi Dărmăneşti;
Izvoare – Dumbrava-Roşie;
în 1938 a publicat la Editura „Cartea Românească” volumul Palatul
Cnejilor, premiat de Academia Română;
tot în 1938, Ion Marin Sadoveanu propune detaşarea lui C. Matasă în
Ministerul Artelor;
sept. 1939, primeşte vizita lui Nicolae Iorga la Piatra-Neamţ;
în 1939 publică Movila Haiducului;
1940 – publică amplul articol Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, în
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BCMI, 97, 1938. În acelaşi an, dar în fascicula 103, apare un alt articol, în
care sunt menţionate o serie de descoperiri arheologice ulterioare; în vara
aceluiaşi an C. Matasă primeşte vizita profesorului Ion Nestor;
1941 – publică articolul Deux stations à céramique peinte de Moldavie, în
Dacia, VII-VIII (1937-1940);
între 1941-1945 Constantin Matasă îndeplineşte, pentru a doua oară,
funcţia de protoiereu al judeţului Neamţ;
în 1943 publică, la Editura „Casa Şcoalelor”, volumul Câmpul lui Dragoş.
Toponimie veche şi actuală din judeţul Neamţ;
în 1946 apare monografia Frumuşica. Village préhistorique à céramique
peinte dans la Moldavie du Nord, în care au fost valorificate cercetările
sistematice de pe „Cetăţuia” de la Bodeştii de Jos;
de la sfârşitul lunii martie până la începutul lunii iunie 1947 Constantin
Matasă este, pentru a treia oară, protopop de Neamţ;
la 21 mai 1947 este sfinţită actuala Biserică Precista, al cărei ctitor principal
este Constantin Matasă;
în 1947 Muzeul Arheologic Regional trece în proprietatea statului;
1955 – publică articolul Şantierul arheologic Piatra-Neamţ, în SCIV, 6, nr. 3-4;
1959 – încetează din viaţă soţia sa, Ana Matasă;
1959 – apare articolul Descoperiri arheologice în raionul Piatra-Neamţ, în
Materiale, V;
1960 – Muzeul Arheologic Regional Piatra-Neamţ se mută în localul fostei
şcoli nr. 1, de lângă Turnul şi Biserica lui Ştefan cel Mare;
1961 – apare articolul Săpăturile de la Piatra-Neamţ, în Materiale, VII, (în
colaborare);
1964 – publică consistentul articol Aşezarea eneolitică Cucuteni B de la
Podei-Tg. Ocna, în Arheologia Moldovei, II-III;
1965 – publică volumul Prin Moldova de sub munte, Editura U.C.F.S.;
1968 – reia spre discuţie o temă mai veche, publicând articolul Importanţa
toponimiei în cunoaşterea trecutului, în Carpica, I;
1969 – apare sub semnătura sa Istoricul Muzeului Arheologic din PiatraNeamţ, în Memoria Antiquitatis, I;
de-a lungul vieţii, pentru prodigioasa sa activitate, C. Matasă a fost distins
cu: „Steaua României în grad de cavaler” (1922); „Răsplata Muncii pentru
Biserică” (1923); „Steaua României în grad de Ofiţer” (1926); „Răsplata
Muncii pentru construcţii şcolare” (1926); „Meritul Cultural”, cl. a II a (1943);
„Medalia Muncii” (1955); „Ordinul Muncii”, cl. a II a (1957); „Medalia a XX –
a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist” (1964) şi „Ordinul
Meritul Cultural” cl. a III a (1967);
încetează din viaţă, la 3 noiembrie 1971, la vârsta de 93 de ani. Este
înmormântat la cimitirul Eternitatea din Piatra-Neamţ;
după moartea sa, în 1972, apare în Arheologia Moldovei, VII, articolul
Date noi cu privire la circulaţia monetară în Moldova (secolul al XVI-lea),
semnat în colaborare cu Octavian Iliescu;
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12 iulie 1981 – Marius Alexianu şi Gheorghe Dumitroaia au prezentat
comunicarea: Contribuţia lui Constantin Matasă la dezvoltarea arheologiei
româneşti, la „Colocviul interdisciplinar privind istoria civilizaţiei din
România”, organizat de Muzeul Brukenthal din Sibiu;
la 20 dec. 1984, cu prilejul sărbătoririi semicentenarului muzeului, Aurel
Buzilă susţine o comunicare referitoare la activitatea cultural-ştiinţifică a
arheologului Constantin Matasă;
1985 – prof. dr. Ioan Opriş publică articolul „Constantin Matasă între
fruntaşii muzeografiei româneşti”, în Carpica, XVII;
1991 – una din străzile cartierului Dărmăneşti din Piatra-Neamţ primeşte
numele preotului C. Matasă;
tot în 1991 – Inspectoratul pentru Cultură Neamţ instituie premiul
„Constantin Matasă”, care este acordat anual celui mai merituos muzeograf
din judeţ;
1992 – la Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ se deschide expoziţia omagială
C. Matasă, ai cărei organizatori (Gheorghe Dumitroaia şi Ştefan Scorţanu)
primesc un preţios sprijin din partea inginerului Ionel Matasă (fiu) şi a
familiei dr. Rodica şi Octavian Luchian. Cu acelaşi prilej au fost dezvelite
două plăci de marmură, omagiale, la sediile fostei Case Naţionale „Regina
Maria” şi al actualului Muzeu de Istorie Piatra-Neamţ;
noiembrie 1994 – cu prilejul sesiunii ştiinţifice dedicate împlinirii a şase
decenii de la înfiinţarea muzeului ia fiinţă Fundaţia Cultural-Ştiinţifică
„Constantin Matasă”, care este legalizată în ianuarie 1995;
24 iunie 1998 – este organizat un simpozion dedicat împlinirii a 120 de ani
de la naşterea preotului Constantin Matasă;
1999 – ia fiinţă Editura „Constantin Matasă”, sub egida căreia au apărut
până în prezent peste 20 de titluri;
februarie 2001 – Constantin Matasă este declarat, la propunerea Fundaţiei
care-i poartă numele şi a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, cetăţean
de onoare – post mortem – al Municipiului Piatra-Neamţ;
2001 – se află în lucru, sub îngrijirea prof. dr. Nicolae Scurtu din Bucureşti,
volumul Constantin Matasă şi contemporanii săi.

Amintiri
ÎNSEMNĂRI DE PE „RĂBUŞUL” UNEI VIEŢI
Am deschis ochii în lume în satul Răpciune, comuna Hangu, de la
poalele Ceahlăului, la 20 ianuarie 1878 stil vechi, în săptămâna Strateniei,
fiind primul născut dintre fraţii mei şi am intrat în viaţă mai grăbit decât
toţi, adecă numai la 7 luni.
Satul meu de naştere ca şi toate satele de pe valea Bistriţei de la deal
de Piatra sunt, relativ, mai noi. Cele mai vechi dintre ele nu trec mai încolo
de jumătatea a doua a secolului al XVII-lea; aproape toate sunt întemeiate
de ardeleni, pe care strâmtorări şi necazuri de tot felul i-au silit să-şi ia
lumea în cap. Mai întăi i-au determinat împilările magnaţilor lacomi,
cotropitori de pământuri străine, apoi încercările şovine de desnaţionalizare
şi mai pe urmă persecuţiile religioase ca şi serviciul militar obligator, adecă
„cătănia”, cum îi ziceau românii.
Câteodată totuşi, s-a mai întâmplat şi dimpotrivă, adecă oamenii au
trecut şi de la noi dincolo, pe o scară mult mai redusă însă. Astfel, numele
de Moldoveanu şi Moldovănuţ din Ardeal ne spune de unde au venit
strămoşii celui ce-l poartă.
Cele mai vechi din bisericile săteşti din lemn de pe valea Bistriţei, cum
era cea din Răpciune, aşezată astăzi în Muzeul Satului din Bucureşti, ori cele
din Farcaşa, Broşteni, Călugăreni, Bistricioara şi încă altele câteva sunt opera
meşterilor locali de acum două-trei sute de ani.
De bună seamă că, înainte de a-şi fi putut ridica o biserică proprie în
sătişorul întemeiat de ei, cei 15-20 de gospodari, câţi alcătuiau tot satul,
vor fi alergat la mari depărtări, pe la vreunul din rarele schituri şi sihăstrii
ce se găseau pe aceste locuri din vechime, cum era de pildă Sahastrul şi
Ciribucul de pe Ceahlău sau Schitul din apropierea Durăului.
Sihăstriile, singure, dimpreună cu stânele au, aici în munţi, o adâncă
vechime, înfăţişând urme străvechi de viaţă omenească.
Mulţi din răpciunenii mai vechi îşi mai aduceau aminte cam de pe unde
veniseră pe aceste locuri străbunicii lor. Aşa, Vasile Matasă, bunicul meu după
tată, ştia că strămoşii lui sunt veniţi pe schit de dincolo, iar nevastă-sa era şi ea
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din Corbu, un sat mare românesc dintre Tulgheş şi Borsec. Mătăsenii, trecând
muntele încoace, cu vreo două sute de ani în urmă, s-au aşezat pe Schit – sat
dintre Răpciune şi Durău – ocupând un teren întins de pe partea de nord a
pârăului Schitul, la confluenţa acestuia cu Pârăul lui Matasă.

Tata, preotul Dumitru Matasă, s-a născut la 1855, iar clasele
primare le-a urmat în Mănăstirea Neamţului, terminându-le la şcoala nr. 1
din Târgu Neamţ, deoarece şcoala din mănăstire s-a desfiinţat în 1871. S-a
dus apoi la Iaşi, unde a absolvit cursul de patru clase la Seminarul
Veniamin, care funcţiona pe atunci la Mănăstirea Socola.
Îmi amintesc că-mi povestea adesea, după ce mă făcusem mai
mărişor, că drumul de acasă, de pe Schit la Târgu Neamţ şi de aici la Iaşi, îl
făcea pe jos, apostoleşte, cu o coşcogeamite traistă în spate. Pe lângă cele
câteva cărţi, erau înghesuite în aceasta schimburile şi merindea, cât mai
încăpea, între care beşica cu brânză ocupa loc important, fiind alimentul ce
se păstra uşor şi nu mai era nevoie să fie pregătit spre a-l folosi.
Terminând cele patru clase, câte se cereau pentru un preot de sat în
acea vreme, s-a căsătorit la Răpciune. Făcut preot în acelaşi an şi numit la
Tarcău, după un an a fost trecut la Răpciune, păstorind aici cu mult zel şi
înţălepciune până la capătul vieţii.
Părinţii mamei se numeau Vasile si Chirieaca Lăcătuşu. Bunicul
Lăcătuşu era mai mult balan, de felul lui, ca şi bunica; înalt de stat, bine
legat şi plăcut la chip, iar la treabă neadormit. Sfătos pătimaş, povestea
îndeosebi când era ascultat de mai mulţi, cu atâta vrajă în vorbă, că nu se
mai îndurau oamenii să plece. Folosea pentru această plăcere, ori o zi de
sărbătoare, după-amiaza sau, mai rar, chiar într-o zi de lucru când se
întâmpla să fie mai liber. Povestirile lui tălmăceau multe din cele auzite
din moşi-strămoşi, ori de el însuşi văzute sau trăite.
Păcat că, nepreţuind pe atunci îndeajuns comoara lui de înţelepciune
şi de informaţie privitoare la credinţele şi datinele de odinioară ce se
ascundeau în sufletul acestui om minunat, un simplu ţăran fără ştiinţă de
carte, nu mi-am notat decât foarte puţine din cele auzite. Am neglijat de a
exploata comoara la timp; când mi-am dat seama de acest lucru, nu mai era
el. Între altele, îmi aduc aminte că ne povestea de o familie cu care spunea că
se şi înrudeşte, venită tocmai dinspre Nistru, din Basarabia şi aşezată aici pe
fundul văii Hangului, pe unde trăiesc astăzi urmaşii ei, familia Lăzărenilor.
Nu mult după venirea şi întemeierea lor în acest sat, se zvoneşte că
ar fi intrat tătarii în ţară şi că una din cete ar fi ajuns cu prădăciunile chiar
până la Târgu Neamţ. Îngroziţi de apropierea acestei cumplite primejdii,
s-au adunat oamenii în mare grabă, sfătuindu-se ce-i de făcut şi încotro să
apuce. Drumul cel mai scurt dintre Târg şi valea Bistriţei nu era altul decât
cel ce trecea prin Crăcăoani, peste Dealul Doamnei şi pe pârăul Hangului,
drum care din vechime se numea Calea Mare. Chemat la sfat şi moş Lazăr
cu cei şapte feciori ai lui, după multă chibzuială şi frământare se ridică
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zicând: „măi oameni buni, nu vă pierdeţi capul zadarnic şi nu vă gândiţi de
loc la bejenie, ci ascultaţi numai ce vă voi povăţui. Iaca, pun capul că nu
va călca picior de tatar în satul nostru, doar le ştiu eu treaba că, pe acolo,
prin părţile Hotinului de unde am venit, multă vreme ne-am frecat cu
blăstămaţii iştia.” Tot satul a fost într-un cuvânt, să-l asculte fără nici o
împotrivire pe moş Lazăr. Şi aşa, toţi bărbaţii mai în putere în frunte cu
Lăzărenii, punând mâna pe topoare au luat-o la deal pe haţaş, spre Dealul
Doamnei. Au sărit la lupta pentru apărarea satului până şi unele din femei
şi copilandri, alăturându-se cetei. Cum au ajuns la un loc bine chitit de
bătrân în inima codrului, unde pădurea era deasă ca peria, s-au şi apucat de
tăiat copacii, lăsându-i de-abia întinaţi, în aşa fel încât era de ajuns să
prăvăli doi sau trei, şi îndată aceştia doborau pâlcuri întregi.

începu să trosnească cumplit, căzând brazii – palancă – unul peste altul.
Peste o sută de oameni şi-au găsit astfel sfârşitul, căci nimeni nu s-a putut
mântui din acest cleşte năprasnic, deoarece drumul îngust fusesă închis de
copacii răsturnaţi. „ – Ce v-am spus eu, zicea acum bătrânul către sătenii
lui, doar prin părţile pe unde am trăit, adesea ne hărţuiam cu aceste lifte,
veşnic în goană după pradă. Ei se simţeau tari numai când erau pe cai;
descălecaţi nu făceau două parale”.
Se vede că năvălirea tătarilor în Moldova nu era încă cu totul ştearsă
din amintirea oamenilor din generaţia bunicului. Am auzit şi pe alţi oameni
dintre bătrânii noştri, povestind pe când eram acasă, întâmplări cu tătarii.
Câteodată, unii, între care şi bunicul, când cineva se prea pripea la o treabă
oarecare îi auzeai zicând: „ia, lasă mai încet, că doar nu dau tătarii”.
Mi-aduc aminte că părintele S. Ungureanu spunea o poveste auzită de
la un bătrân din alt sat, din Secu-Buhalniţa, tot cu tătarii. Se zice că, intrând
odată până aici în munte, ar fi ajuns cu prădatul şi robitul şi în Secu. Bieţii
oameni au părăsit casele urcând în grabă pe deal, în pădure, care nu era decât
o palmă de loc depărtare de sat. La o casă, femeia, mai mocoşită, zăbovise
puţin în alegerea lucrurilor pe care n-ar fi voit să le piardă şi a căzut în mâna
tătarilor. Fiind tânără şi nu urâtă, a plăcut unuia, care a şi urcat-o pe un cal.
De pe deal, de unde oamenii vedeau tot ce se întâmpla în sat, cineva îl strigă
repede pe bărbat: „ – Măi Ioane, uite acolo, tătarul ţi-a luat muierea!” Ion, pe
gânduri, răspunde într-un târziu: „ – Săracul tatar!”
Mai ţin minte că şi bunica îmi povestea odată că, venind tătarii în
Răpciune, au ajuns câţiva pe pârău, la casa lui Creţu, un moş de-al bunicii.
Descalecă îndată şi intră în casă după cotrobăit. Spre marea lor bucurie dau
acolo de o covată de plăcinte de-abia scoase din cuptor şi de-o ploscă de
vreo două ocale, plină cu rachiu dres. Era pregătirea pentru cumătria din
acea seară. Tare bucuroşi de aşa noroc, se aşează oamenii pe băut şi mâncat
ca la ei acasă, uitând de jechela de pe prispă. Creţoaia, care de frică se
ascunsese în păpuşoi, aproape de casă, văzuse totul şi auzind că în casă
petrecerea musafirilor nepoftiţi se întărise cu joc şi cântece, se furişează
încet până la prispă, unde-şi pusese un tătar desagii, îi ia binişor, făcându-se
nevăzută, în pădure. Se spunea că de-atunci li se trage bogăţia Creţenilor,
căci desagii erau plini cu lucruri scumpe şi cu bănet mult, mai ales aur!
Despre bunicii după tată păstrez mai puţine amintiri, întâi pentru că
trăiau în alt sat vecin, în Schit şi apoi pentru că Vasile Matasă era un om
cam scump la cuvânt. De statură mijlocie şi negricios, la treabă era mai
domol, dar totuşi printre fruntaşii satului, om cu stare şi cu gloată multă.
Neam de neamul lor, Mătăsenii, tot oieri au fost; păstrez şi astăzi, din

Casa părintească din Răpciuni; desen de la mijlocul sec. XX.

Odată terminată treaba, oamenii se aşezară de veghe, aşteptând să-şi
pună în lucru capcana pregătită. După câteva zile numai, iaca şi soseşte un
călăreţ în goană nebună, cu vestea că tătarii, toţi călări, intraseră în Mitocul
lui Balan şi că mergeau în pas, la deal. În câteva ceasuri puteau fi sus.
Într-o clipă, moş Lazăr îşi cercetează oamenii care aveau o mai
mare răspundere în buna funcţionare a capcanei, ascunzându-se apoi într-un
loc dosit de unde putea urmări mersul musafirilor. Când tătarii ajunseseră
la locul pregătit, mergând agale, fără grijă de primejdie, deodată pădurea
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sculele lor de stână obiecte de un deosebit interes etnografic, precum şi un
toiag de vornic de la Andrei Matasă, de o foarte veche tradiţie, aşa cum se
mai puteau vedea odinioară prin Maramureş.

din Biblie, Vieţiile Sfinţilor şi Cazanie, auzite în biserică, erau reflectate în
cuvântul de „colo”, repetate acum de bunicul cu multă solemnitate, dar
adesea fără legătură cu fraza. E şi acesta un exemplu de efectul ce-l aveau
lecturile din biserică asupra vieţii sufleteşti a oamenilor de odinioară.

Bunicul Vasile Matasă (1814-1916)

Bunicul Vasile Lăcătuşu (1821-1917)

Bunicul Vasile Matasă a avut şase fraţi şi trei surori, toţi cu gloată
multă, de e plin satul de ei şi astăzi. Mi-l amintesc mai bine pe unul dintre
ei, pe Dumitru, care spre deosebire de ceilalţi era roşcovan, şi el om
cuminte şi înstărit. Grădinile şi casele lui Vasile şi ale lui Dumitru erau în
apropiere, dovedind că strămoşul care a descălecat pe Schit, prinsese o
mare porţiune de teren, îmbucătăţită mai târziu de către urmaşi.
De la Vasile Matasă n-am reţinut nimic, pentru că n-avea nici darul,
nici obiceiul de a povesti. Îmi amintesc numai că avea o vorbă, „cum se zice
colo”, pe care o întrebuinţa des ca un tic. Mult mă miram eu de această
vorbă a lui, care de multe ori n-avea nici o legătură cu cele ce le spunea. Se
vede că acest „cum se zice colo” exprimase cândva, la unul din strămoşi, o
întărire a ideii, întărire bazată pe anumite pasaje din cărţile sfinte. Învăţături

Vorbind de bătrânii mei, trebuie să spun că tata a fost primul ştiutor
de carte. Pentru ceilalţi, scrisul se mărginea la semnele de pe răbuş pentru
stână, la crestăturile pe lemnele din pădure spre a le adeveri proprietatea,
cum şi la liniile trase cu un cărbune pe un perete mai dosnic sau pe o
scândură, când trebuia să ştie câte cofe cu apă a pus în polobocul cu
murături, câte coşărci cu păpuşoi a urcat în pod sau câte jurubiţe a pus la
ţesut, pentru colţul de pânză. Prin urmare, sunt de-abia la a doua generaţie
de ştiutori de carte. În familie sânt primul născut între cei doisprezece
copii, câţi am fost de toţi, dar din care trei s-au pierdut de mici. Gloata
numeroasă a dat destulă grijă părinţilor; norocul a fost însă că bunicii de pe
mamă, în gospodăria cărora intrase tata de-a-gata, erau oameni harnici şi
cuprinşi. Bunicul Lăcătuşu, pe lângă casa în care trăia, mai avea în aceeaşi
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grădină încă o casă nouă, cea mai mare şi mai frumoasă din sat pe vremea
aceea, făcută de Neculai Albu, un boier din Piatra care ţinuse până atunci
în arendă moşia Hangu (…).
Până la 7 ani, când am fost dat la şcoala satului, nu prea aveam – prin
vecini – copii de vârsta mea cu care să mă joc, afară doar de fetele
cârciumarului Gheorghe Lăcătuşu, cumătru cu părinţii mei, om bogat şi
cuminte, care nu sta departe. Astfel îmi petreceam vremea mai mult la
bunica, unde eram atras nu numai de dragostea ei, ci şi de faptul că bunicul
se îndeletnicea din când în când şi cu fierăria. Era vânător vestit şi învăţase
lăcătuşeria de la tată-său, Grigore Lăcătuşu, care era armurier, ştiind nu
numai să dreagă, dar să facă şi de isnoavă puşti şi pistoale. Bunicul îmi
spunea că puşca pe care o purta era făcută de el, ţeava fiind turnată din „fier
de caiele”. Am umblat mult cu puşca aceea, care se încărca prin gura ţevii,
turnându-se întâi praful, apoi alicele sau poştele, un fel de dopuri de câlţi, pe
care o băteai cu varga puştei. Arma lua foc cu petiţă, pe care trebuia s-o
păzeşti cu mare grijă de umezeală. Bunicul sau „moşul”, cum m-am deprins
să-i zic de mic, nu mă alinta, nici n-avea el vreme de drăgănele, dar îmi era
drag pentru că povestea frumos şi pentru că mă primea în atelier când lucra.
Îndeosebi mă minunam cum lovea fierul înroşit, din care ţâşneau câteodată
puzderie de scântei, ca un artificiu, ba uneori mai şi pocnea ca un pistol.
Când bunicul voia să scape de mine, nu zicea nimica, făcea numai câte o
figură de acestea, care mai ales noaptea, în întuneric, lua pentru mine
proporţiile unui cataclism. Făcea moşul mare haz de spaima mea, dar mă
răzbuna bunica, dojănindu-l: – „De ce-ţi pui mintea cu băietul de-l bagi în
boale?”. Oricâtă groază aveam de artificiile moşului, peste o săptămână sau
două îmi reluam plăcerea de a-l vedea cum sucea şi răsucea fierul înroşit.
Lucra rar în fierărie, mai mult pentru prieteni, deoarece aproape toată vremea
era ocupat cu munca câmpului şi cu vitele, fiindcă se îngrijea nu numai de ale
lui, ci şi de ale tatei. Astfel, multă vreme am ţinut câte o sută de oi şi câte 1520 de vite mari, cai şi cornute, pentru care trebuia, pe iarnă, fân nu glumă. La
atâtea oi trebuia să avem şi ciobanul nostru şi stâna noastră, unde mai primeam
şi oi străine, ale altor gospodari, strângându-se câteodată, până la trei-patru
sute. Când moşul era plecat undeva mai departe, mă strecuram uneori în
„fierărie” şi-mi făceam de joacă cu sculele; ba uneori aprindeam chiar şi focul
şi încercam să fac amnare din vreo pilă, pe care uitase s-o încuie. Treaba asta
îmi atrăgea mustrări din partea bunicului care nu mă bătea însă niciodată.
Acasă nu mă prea trăgea inima să mă duc, din două pricini; întâi,
pentru că necontenit mă punea mama să legăn pe fratele mai mic şi slavă
Domnului că, tot cam la doi ani, îmi venea câte un nou frate sau soră; în al
doilea rând, dacă nu era de legănat, mama mă punea să fac ţevi pentru tors,

cu un aparat primitiv numit „sucală”, cu care depănam firul de pe scul, o
treabă monotonă, ce nu-mi plăcea deloc, ţinându-mă pironit, ceasuri
întregi, pe un scăunel. De multe ori, mama era nevoită să mă îmbuneze
punându-mi înainte perspectiva unei linguriţe cu dulceaţă. La alte treburi,
mă duceam bucuros, mai cu seamă la cele din afară de casă.
Înainte de a mă da la şcoală, de educaţia mea se ocupa mai mult
bunica, care mă învăţa să mă închin, să fac cruce, să zic „Tatăl nostru” şi să
mă rog lui Dumnezeu, cerând iertare de păcate pentru strămoşii răposaţi şi
apoi pentru naşul ce m-a botezat, asemenea şi pentru sănătatea părinţilor şi
rudelor mai apropiate. După bunica, unul dintre cele mai mari păcate, pe
care le-aş fi putut face, era acela de a-l pomeni pe dracu, în vorbirea zilnică.
Mama n-avea obiceiul să ne bată; mă ocăra numai pentru orice vină
oricât de mică. Pentru greşeli mai mari se jeluia tatei. Am păstrat multă
vreme o durere în suflet din convingerea că mama mă nedreptăţea, deoarece
dădea dreptate aproape totdeauna numai fraţilor mai mici, în pricinile dintre
noi, copiii. Totuşi, firea veselă a mamei, pe care am moştenit-o numai doitrei dintre copii, o făcea adesea o prietenă a noastră, luând parte cu
însufleţire la unele din jocurile iniţiate de mine şi la diferite păcăleli şi şotii.

Dumitru şi Maria Matasă, la vârsta senectuţii, cu unul dintre strănepoţi.
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Tata, nu-mi aduc aminte să mă fi bătut mai serios decât o singură
dată, când am smuls nişte flori din grădiniţă, de ciudă că mama mă dăduse
într-o zi afară din casă, încuindu-mi uşa. Cea mai mare supărare a mea,
când eram mic, până pe la şase ani, era aceea când mama mă spăla,
sâmbăta, pe cap, cu apă caldă şi săpun. Se vede că-mi intrau săpunele în
ochi, din lăutoare. Ţipam ca un sălbatec.
Fiind cel mai mare, tata şi mama, mai ales după ce au început să se
înţeleagă cu mine, mă luau cu ei în vizite prin sat, ba chiar uneori şi pe la
câte un hram de biserică, prin satele vecine. Odată m-a luat tata la un ajun
de Crăciun, pe la câteva case din apropiere. Îmi amintesc că s-a râs multă
vreme, la noi acasă, de păţania mea la acest ajun. Pe atunci se ţineau de
preot, pe la ajunuri, o droaie întreagă de copii, strigând cât le luau gura,
„Chiralesa-a-a”, o vorbă grecească schimonosită şi venită la noi odată cu
slujba în această limbă. Copiii erau în culmea fericirii când căpătau
învoirea părinţilor pentru această treabă, deoarece aveau, pe de o parte,
bun prilej de joacă, iar pe de alta, pentru că la unele case, li se împărţeau
mici daruri: nuci, mere, fructe uscate şi colăcei. De multe ori erau de real
folos pentru că prin gălăgia şi „chiralesa” lor dădeau de veste apropierea
preotului, căruia, pe alocuri, îi deschideau chiar drumul, desfăcând câte o
plasă de gard, spre a nu mai face ocol. Pe drum, cei cu iniţiativa primeau
laude de la preot şi gospodari, fiind foarte măguliţi şi mândri de isprava
lor, care stimula în trecere şi originalitate, umplând de voie bună pe tineri
precum şi pe bătrâni. Îndemnându-mă şi eu cu voioasa ceată de copii,
înnotam voiniceşte prin troianul de omăt – eram doar de vreo şase ani –
ajutat cu mare dragoste şi de tovarăşi deoarece eram şi cel mai mic dintre
toţi, dar mai ales pentru că eram „feciorul părintelui”. Când ajungeam pe la
case, gospodarii făceau mare haz de mine, tratându-mă cu zahăr, mere şi
alte bunătăţi, ba în unele locuri, gospodinele mi-au dat să gust şi din
băutură, nu de alta, dar „să nu cumva să poftească băietul şi să se
îmbolnăvească”. Şi aşa, gustă oleacă aici, gustă oleacă de dincolo, am
început să rămân de la o vreme în urmă. Când a prins tata de veste că nu
mă mai pot ţine de cârd nu din pricina ostenelii drumului, ci din aceea că
mă bucurasem de prea mare cinste din partea mătuşelor, a şi pus îndată pe
un dăscălaş să mă ducă acasă, că nu era departe. Cum am dat acasă de
căldură m-am înmuiat de tot şi cuibărindu-mă pe un pat nu mai puteam să-i
răspund mamei, care mă iscodea, decât că „mi-a murit capul”. Acesta a
fost primul şi ultimul ajun la care l-am însoţit pe preot.
Din anii copilăriei, până a nu mă fi dat la şcoală, n-am păstrat multe
amintiri şi nici pe cele ce le povesteau mai târziu părinţii mei nu le-am

notat la timp. Îndeosebi, regret nespus că n-am preţuit îndeajuns bogăţia de
amintiri a bunicului Vasile Lăcătuşu şi nu mi-am însemnat cât a trăit, decât
prea puţine lucruri.
♦
O însemnată schimbare în felul de viaţă s-a petrecut odată cu
intrarea în şcoala primară, care funcţiona în Capul Dealului, între cele
două sate vecine: Răpciune şi Schitul. Era o casă veche, dar încăpătoare
în felul ei, dăruită de proprietarul moşiei, prinţul M. Sturdza, unul din
feciorii fostului Domnitor.
Un om voinic, chipeş, cu părul şi barba albă, Petru Sălăgeanu, era
singurul învăţător, de altfel om priceput în treaba lui. Era se zice, cam de
vreo 30 de ani de când taică-său, cu toată familia, s-a aşezat pe Schit,
fugind din Ardeal împreună cu încă alte familii, din pricina persecuţiilor ce
au urmat, îndată după potolirea mişcării de la 1848.
Sălăgeanu era un om bun şi ştia destulă carte pentru cât îi trebuia în
această îndeletnicire dăscălească, dar fiind în vârstă înaintată şi cam
plictisit – se vede – de îndelungata-i carieră, îi lăsa pe copii cam în voie.
Nu-l prea interesa frecvenţa, pentru care şi mergea treaba, la şcoala
noastră, ca la universitate: cine voia, venea, cine nu, nu.

Ilustrată din anul 1912.
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Se luase deci obiceiul ca un băiat care nu-şi învăţase lecţia într-o zi
sau care avea un temei oarecare de a absenta, putea foarte uşor ca în acea
zi să „umble fugar”, cum se zicea pe atunci, când era vorba de o astfel de
culpă şcolărească. Părinţii ştiau copilul la şcoală, doar plecase cu cărţile şi
merindea necesară; în realitate însă, el hoinărea laolaltă cu alţii pe cele
dealuri, ori pe malul Bistriţei, prin luncă. Seara, când se dădea drumul de
la şcoală, suna prelung un clopot care ducea vestea până departe, în sat.
Îndată şi hoinarii o luau la drum, amestecându-se printre ceilalţi şi aşa
intrau în casă cu seninătatea omului sârguincios. Tocmai târziu se afla, mai
mult întâmplător, că în cutare şi cutare zi, elevul nici n-a dat pe la şcoală.
Pe atunci se învăţa ziua întreagă şi cu toate că nu eram mai departe
decât cel mult un kilometru de şcoală, de multe ori nu mai veneam de
amiază acasă, mai ales când era timpul urât. Atunci, mama avea grijă să-mi
pună mâncare în trăistuţa în care purtam şi cărţile. Fiecare copil îşi avea
trăistuţa lui cu două despărţituri, din care în una îşi punea mâncarea
învelită într-un şervet, ori, vara, chiar şi într-o frunză de curechiu verde sau
fiartă. Mai des, se punea brânză cu mămăligă sub formă de „boţ” sau „urs”,
care nu era decât o bucată de mămăligă, în care se învălea o mână de brânză.
După ce se învălea brânza bine, căpătând forma unei sfere, „ursul” se punea
în vatră lângă jăratec până se prăjea de jur împrejur, rumenindu-se. Aceasta
era mâncarea tradiţională, de bază a copiilor pentru amiază, când şcoala era
departe. În zilele de post, luam ce se întâmpla: cartofi copţi în spuză, fructe
uscate şi uneori mălai, un fel de pâine făcută din făină de porumb amestecată
cu puţină făină de grâu. Dacă în acest aluat se punea şi brânză, nu se mai
numea mălai, ci alivenci. În provizia copiilor pentru masa de la şcoală mai
era câteodată şi pogacea, care se pregătea de cu seara. Se lua o bucată de
mămăligă rece, care amestecată cu puţină făină de grâu, se frământa
făcându-se din ea o turtă subţire ce se punea apoi la copt, pe vatră, în faţa
jăratecului, până se rumenea bine pe ambele părţi. Era un fel de pâine dulce
şi gustoasă. De multe ori, mama, îmi dădea câţiva gologani de cumpăram
măsline, lucru de care mă bucuram mult.
Pâine nu se făcea pe atunci în sat, nici nu se pomenea de brutărie.
Era însă în sat un evreu, care vindea articole de băcănie; nevasta lui
obişnuia – dar numai la sărbători mari, când datina creştinească cerea
pomeniri pentru morţi – să facă colaci şi prinoase, căci în Răpciune erau şi
femei în sat care nu ştiau să facă ele singure această treabă.
În clasa a doua, cu toate că tata mă ajuta adesea să-mi fac lecţiile,
nu era mulţămit deloc cu sporul de carte şi nici cu indulgenţa profesorului.
De câteva ori, luându-mă cu băieţii mai mari, pe care şcoala nu-i prea

atrăgea, hoinăream în orele de curs, pe Dârţu, un deal cu pădure, lângă sat,
unde zăboveam toată ziulica la joacă. Patima lor era cotrobăitul
scorburelor din copaci după cuiburi de păsări şi vânătoarea după veveriţe.
Bucuria mare era atunci când descopeream că micuţa sălbătăciune se
găseşte aciuată într-un brad izolat, de unde nu mai putea să-şi afle scăparea
sărind într-un arbore vecin şi de acolo mai departe. Odată prada
descoperită, tăbăram de îndată la asalt, înarmaţi cu pietricele şi cu bucăţi
de lemn, de care erau destule prin pădure. Nu era deloc uşor s-o nimerim
deoarece jivina, foarte sprintenă şi micuţă, se căţăra tocmai sus, în crucea
bradului, unde cu greu puteau ajunge proiectilele noastre. Vie nu era chip
s-o prindem, pentru că muşca rău, dar nici de lăsat n-o puteam lăsa, fiindcă
– mai ales cei mai răsăriţi dintre noi – erau gata la orice sacrificiu numai
să-şi poată împodobi pălăria cu coada stufoasă a veveriţei. De multe ori
bombardamentul nostru, care dura ceasuri întregi de ne dureau mâinile
câte o săptămână din cauza zvârlitului, rămânea infructuos, deoarece mica
fiară scobora furişându-se printre crengi, mai aproape de pământ şi într-un
salt disperat sărea cât colo peste capul nostru şi o lua la sănătoasa spre
desiş, lăsându-ne cu buzele umflate.
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De bună seamă că eu, în astfel de expediţii, fiind mai mic ca ceilalţi,
nu puteam face altceva decât să dau ajutor, adunând pentru asediatori
materialul necesar: pietre şi scurtături de lemn, dar nici la coadă nu năzuiam.
Şi aşa, se vede că dându-şi tata seama de puţinul spor ce-l
izbândesc în osteneala cărţii, s-a hotărât să mă ducă la Şcoala nr. 2 din
Piatra, înscriindu-mă tot în clasa a doua, unde preda preotul N. Ionescu.
Ştiu că părinţii, înainte de a lua această hotărâre, au stat mult în cumpene.
Mama, dar mai ales bunica nu înţălegeau deloc, ca mic şi plăpând cum
eram, să fiu smuls din lumea mea – singura pe care o cunoşteam şi-mi era
dragă – spre a fi trimis printre străini. Doar nu mai era dus atunci la Piatra
nici un alt copil din sat. Până la urmă, tata neputând găsi o altă dezlegare
mai bună a lucrului, s-a văzut nevoit să găsească în sat un băiet de vârsta
mea, care să-mi fie tovarăş de şcoală şi de gazdă, la Piatra, contribuind –
desigur şi la întreţinerea lui. Tovarăşul găsit a fost un băiat din sat, Ion al
lui Petrea Floroaei, mai mare ceva decât mine şi cu tragere de inimă pentru
carte. Cu el am stat la aceeaşi gazdă în Piatra mai tot timpul primului an.

mergeau tocmai repede şi asudau tare la drum. La Piatra, în apropiere de
gazda mea se găsea, pe aceeaşi stradă, colţ cu strada Iordanului, un hotelaş,
unde trăgeau în gazdă călătorii de la munte: preoţi, învăţători, în general
fruntaşi de prin sate, când veneau la oraş. Proprietarul, Ionică Ungurescu,
un om corect şi prietenos, avea grijă deosebită ca părinţii mei să fie bine
serviţi, găsind şi eu ori de câte ori aveam nevoie, creditul şi serviciul
necesar. Un alt protector aveam în părintele Ionescu, care era un dascăl
bun şi iubea copiii, interesându-se şi de viaţa noastră pe la gazde.
Trecând în clasa a treia am dat peste un institutor eminent,
Eladescu, un adevărat prieten al copiilor. Ne desmierda, glumea cu noi, iar
dacă vreunul din noi ne întreceam cu obrăznicia, ori nu ne învăţam deloc
lecţiile, ne pişca puţin cu vărguţa, la palmă. De altfel, acest „material
didactic” eram obligaţi de institutor să-l furnizăm chiar noi şi slavă lui
Dumnezeu, că lunca Bistriţei era plină de nuiele. Cuvântul de ordine, între
băieţi era acela – păzit cu mare sfinţenie – ca să nu aducem vreo nuia groasă
sau ciotoroasă. Eladescu era om chipeş, îmbrăcat corect, elegant chiar şi
preda bine. Învăţam din dragoste pentru el, să nu-l supărăm. În clasa a patra
l-am avut pe D. Mancaş, care era şi directorul şcolii; dascăl priceput şi
conştiincios, dar nu ştia să râdă cu noi niciodată, căci era un om închis.
Isprăvind clasa a patra, visul tatei era să mă dea la seminar; se vede
însă că mamei i se părea că Romanul era prea departe ca să mă poată vedea
mai des şi a stăruit să mai fac un an la gimnaziul din Piatra. Eram acum băiat
mărişor, de vreo 12 ani, cu mulţi prieteni de joacă şi în şcoală ca şi-n
mahala; vestea că voi mai rămâne în Piatra încă un an, m-a bucurat grozav.

♦
În cei patru ani cât am stat în Piatra, în mahalaua Precista, am
schimbat vreo patru gazde, toate prin apropierea şcolii, plătind câte 20 de
lei pe lună – casă şi masă –, destul de bine pe atunci, când salariul lunar al
unui slujbaş mai modest nu trecea de 70 de lei.
Din toate gazdele, am stat cel mai mult la „cucoana” Maria
Dumitriu, într-o casă de pe strada C. V. Andrieş, cam pe locul unde mai
târziu şi-a pus Grigore Tomida temelia de beton a unei case rămasă şi
astăzi numai la soclu. Cucoana Maria era o femeie în vârstă, dintr-o
familie de oameni mai ridicaţi, dar fără mari venituri. Eram în gazdă vreo
cinci elevi, din care majoritatea erau fete prin clasa a doua şi a treia la
pension, singurul gimnaziu de fete din oraş. Eram îngrijiţi destul de bine,
gazda ocupându-se îndeaproape şi de buna noastră purtare ca şi de
sârguinţa la carte.În primii ani, fiindcă-mi era tare dor de casă, părinţii
veneau cam o dată pe lună să mă vadă, aducându-mi totdeauna câte ceva
bun de mâncare din care împărţeam bucuros şi celorlalţi.
Pentru drumurile mai depărtate, tata cumpărase un docar de un cal,
o trăsurică pe arcuri cu patru locuri, cu care făcea şi drumul până la oraş şi
înapoi, una sută kilometri dus şi întors cu un popas de jumătate de oră la
jumătatea drumului. Doi saci cu fân, bine îndesat, trebuiau să fie
întotdeauna legaţi la spatele trăsurii ca nutreţ pentru cal la drum mai lung.
Ovăz nu dădeam la cai niciodată; din pricina asta, deşi erau graşi, nu
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♦
Jocul cel mai obişnuit pentru copiii de vârsta mea era jocul în
bumbi. Cu un nasture militar, din cele de alamă, dar mai de preferat cu
unul făcut de noi anume, dintr-un gologan de cinci sau de zece bani, de
aramă, se lovea cu o oarecare socoteală într-un perete sau într-un stâlp de
poartă, de unde ricoşa distanţă de doi-trei paşi sau şi mai mult, după
dibăcia jucătorului. Venea apoi al doilea jucător şi lovea cu alt nasture,
ţintind să cadă cât mai aproape de primul. Dacă nimerea aproape, câştiga;
căzând însă mai departe, pierdea. Câştigul nu era în bani, ci în bumbi buni.
Jocul acesta destul de pasionant pentru copii, era moartea bumbilor de tot
felul, de toate culorile şi o plictisitoare problemă pentru părinţi, care se
întâmpla adesea să descopere lipsa vreunui nasture esenţial prin locul ce-l
ocupa la haină şi a cărui lipsă te punea într-o situaţie jenantă când îţi era
lumea mai dragă, ori când trebuia să ai aerul cel mai solemn. În goana lor
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după bumbi, copiii nu alegeau locul de unde îi tăia; pentru ei faptul de a
tăia doi-trei nasturi li se părea cu atât mai îndreptăţit cu cât haina sau
lenjeria pe care o despuiau avea mai mulţi nasturi. Erau băieţi, din cei mai
îndemânateci la acest joc, care achiziţionau pungi întregi. Nu o dată am
avut prilejul să mă minunez când vreunul din fericiţii câştigători îşi făcea
bilanţul numărându-i, aşezaţi pe categorii şi culori: nasturi roşii luaţi de la
plăpumi, nasturi de sidef de lenjerie, nasturi de os de la haine, nasturi
speciali de la pantaloni, dar de unde nu luau dracii de copii?
Un joc, care m-a pasionat până ce-am ajuns la universitate, a fost
oina. Dacă nu voi fi fost eu, care cel întâi să fi dus oina la Răpciune, de bună
seamă însă că cel puţin am cultivat-o acolo cu mare stăruinţă, folosind
îndeosebi vacanţa Paştelui, când năpârlind vitele ca de obicei, îmi făceam
uşor din părul lor mingi destul de bune şi fără multă bătaie de cap. E
adevărat că mai târziu, pe când eram la Iaşi, prin clasa a patra şi a cincea de
seminar, nu mă mai mulţumeam cu mingea din păr sau din petece; acum îmi
făceam lucru mai măiestrit şi mult mai trainic. Cum aflam pe acasă vreun
galoş puţin crăpat, îl şi decretam „reformă” şi-l dumicam frumos în fâşii cât
mai lungi, pe care după ce le depănam în formă de ghem, îl îmbrăcam
tacticos într-o reţea de sfoară şi mingea era gata. Când îi dădeai un băţ bun
se urca în înaltul cerului şi pe cine-l nimeream cu ea la oină, pomenea o
săptămână. De altfel, mai târziu ieşiseră şi mingi de gumă, turnate masiv,
anume pentru oină, dar erau cam scumpe pentru bugetul nostru.
Primele antrenamente de oină, ce le făceam în sat cu foştii mei
prieteni şi colegi, le puneam la cale chiar în ograda bisericii, unde cei mai
mici jucau mingea, iar cei mai mari – câteodată chiar oameni în vârstă – se
urcau în clopotniţă şi trăgeau clopotele toată ziua. Era un obicei, nu numai
la noi în sat, dar şi prin alte părţi în vecinătate, ca în tot decursul
săptămânii luminate, adică în săptămâna Paştelui, cei care aveau de
semănat cânepă, să tragă clopotele, căci altminterea buruiana asta nu mai
creştea frumos. Preotul era nevoit să respecte această datină străveche,
dând clopotniţa pentru acea săptămână pe seama oamenilor. Cum şi-ar fi
putut lua el răspunderea unei rele recolte de cânepă, având de înfruntat
apoi mânia femeilor, căci ştiut era de oricine că bărbaţii nu trăgeau
clopotele decât trimişi de neveste, cu poruncă aspră.
Oina, pe atunci, se juca cam sălbatec şi după ce au ieşit mingile de
gumă, masive şi grele, loviturile puteau fi periculoase. Tocmai târziu,
încoace, jocul a căpătat un stil mai civilizat, nefiind îngăduită lovitura
decât la picioare. Se mai juca şi alt joc cu mingea, numit „cucul”. Unul,
care ieşea la sorţi, lovea mingea, bătând-o nu în lung, ci cât se putea de
drept în sus; iar ceilalţi, răsfiraţi, se aţinteau s-o prindă în mână, înainte de

a atinge pământul. „Cucul”, cu mingea de gumă, era greu de prins, deoarece
mingea venind de sus cădea cu forţă şi te ustura rău mâna. Cine o prindea
avea dreptul să treacă la „bătaie”, până o prindea altcineva şi aşa mai
departe. După ce m-am făcut mai mărişor, jucam mingea – obişnuit –
„între gârle”, un fel de medean lângă apa Bistriţei, unde nu erau case şi
grădini, decât câteva bordeie de ţigani.

Biserica de lemn din Răpciuni (azi la Muzeul Satului din Bucureşti).

„Această biserică este monument istoric declarat de M.S. Regina
României. Părintele paroh a luat măsuri a o acoperi cu draniţă, având
deja cunoştinţă ca să nu strice forma veche. Parohul Dimitrie Matasă se
bucură de mare autoritate morală, a muncit şi munceşte cu dragoste
pentru biserică. În numele I.P.S. Mitropolitul Moldovei şi Sucevei aduc
mulţumiri părintelui D. Matasă şi domnului primar Mitică Matasă, pentru
interesul ce-l dau la consolidarea bisericii”. (din foaia de inspecţie a
protopopului Gh. Popovici din 28 ian. 1924).
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Fratele Dumitru D. Matasă, veteran al
Războiului de Reîntregire, prim
gospodar al comunei natale vreme de
aproape două decenii, aprig luptător
pentru drepturile ţăranilor de pe
Valea
Bistriţei,
sprijinitor
al
învăţământului, bisericii şi turismului
din zonă, ocrotitor al celor nevoiaşi.
Pentru faptele sale a fost decorat cu
numeroase ordine şi medalii.

Îmi amintesc ca prin vis, fiindcă nu aveam pe atunci mai mult de 78 ani, că se mai păstra străvechiul obicei ca, în chiar duminica Paştelui,
după a doua Înviere, pe când noi copiii ne alergam cu mingea prin ograda
bisericii, iar cei mai mari se străduiau cu trasul clopotelor, gospodarii
împreună cu preotul se strângeau şi ei la o masă sub umbra unui copac, ori
chiar în pridvor şi stăteau la sfat. Vorbeau de nevoile obşteşti, de
necazurile cu arendaşii şi proprietarul moşiei, de văratul vitelor, ba chiar şi
de neînţelegerele familiale mai grave.
După sfat, femeile care stăteau şi ele cioatcă, mai încolo, cu
poveştile şi grijile lor, veneau îndată şi întindeau masa, pentru că fiecare
venise pregătit cu cele trebuitoare în traistă: pască, ouă roşii şi câţiva miei
fripţi la cuptor, iar de vin, trimiteau şi luau în tovărăşie, două-trei vedre, că
erau mulţi şi se mai înfruptau şi femeile. Nu rareori, după masă, voia bună
îi îndemna pe unii să se prindă la fel de fel de întreceri, între care, focul
viu, trânta voinicească sau dreaptă, păcălituri şi alte năzbâtii, apucate din
bătrâni sau scornituri proaspete.
Focul viu era o întrecere din puterea şi iuţeala mâinii. Se lua un
lemn bine uscat şi se freca de altul până ce se aprindea. Întrecerea aceasta
pare să fi amintit obiceiul comun de a aprinde focul al omului primitiv. Se
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prindeau la ea mai mulţi bărbaţi, dar rar cine izbutea şi acela lua
rămăşagul: o ocă-două de vin, rachiu, sau altceva. Se mai poate vedea şi
astăzi în pridvorul bisericii vechi din Răpciune urma frecăturilor pentru
„focul viu”, rămasă pe bârnele de brad ale păretelui din pridvor.
Trânta dreaptă era aşa: se dezbrăcau doi bărbaţi la cămaşă, adecă
fără suman sau cojoc şi se prindeau unul pe altul de mijloc, cruciş,
sucindu-se când în dreapta, când în stânga, până ce unul era aşternut la
pământ, stăpânit de învingător. Mai era apoi o altfel de trântă, numită
ciobănească. Asta nu mai era atâta din putere, ci mai mult din iscusinţă,
iuţeală şi ceva vicleşug. Şi fiindcă-i vorba de obiceiuri cu rădăcini adânci
în viaţa poporului nostru, îmi amintesc că-mi spunea tata de un strămoş
după bunicul, Vasile Matasă, care era vestit într-un joc de unul singur, zis
„jocul peste botă”. Un bărbat sprinten şi tânăr ţinea un băţ mai lung într-o
mână şi după cântec juca sărind în tact peste băţ, în diferite sensuri. Era,
cum se spune un joc de agilitate, al cărui obicei s-a pierdut de mult
deoarece nici eu nu l-am mai apucat. Instrumentul după care se juca era
trişca, fluierul sau cimpoiul; de scripcă nu se pomenea decât foarte rar, la
sate, şi nici de ţigani lăutari.
În vacanţa Crăciunului sfera mea de activitate era mai restrânsă, mai
ales pe când eram în şcoala satului şi chiar în Piatra. În sat, iarna, eram mai
tot timpul pe pârâu la gheţuş, mă jucam mai mult singur, fiindcă pârâul era
numai la câţiva paşi de casă şi nu aveam tovarăşi decât rar. Fetele nu se
dădeau pe gheaţă. La vale, adecă la Bistriţă, nu mă lăsau părinţii, fiind loc cu
primejdie. Nimeni nu-i spunea râului Bistriţa pe numele propriu, ci simplu
„la vale”. „ - Unde ai fost?”, îl întrebai pe cineva. „ - Am fost la vale de am
făcut un produv” (săpătură cât un ceaun făcută în gheaţă ca să poată bea
vitele apă), ori „ - am fost la vale de am adăpat vitele”, sau „ - am fost peste
vale de am vorbit cu cutare sau cutare”. De altfel numirea aceasta anonimă
ce se dădea Bistriţei nu era un obicei numai al satului meu, deoarece am
constatat că şi oamenii mai vechi, chiar din Piatra, când vorbeau de vreun
fapt petrecut peste Bistriţă, nu întrebuinţau decât tot anonimul „peste vale”.
Ba chiar pentru o anumită porţiune de peste Bistriţă, în dreptul podului,
expresia de „peste vale” a devenit numire proprie, lucru ce s-a întâmplat şi
cu porţiunea de peste apă din satul Vânători, care a căpătat numele de Văleni
cu câteva sute de ani în urmă. Tot „vale” îi zic Bistriţei şi satele de pe lângă
râu, din jos de Piatra şi până la revărsarea sa în Siret.
În datul pe gheaţă eram destul de îndemânatec, aveam chiar curajul
să fac şi figuri, ca de pildă aceea de a mă aşeza „pe vine”, mergând aşa
până la capătul „duruiuşului” fără să mă răstorn. Cu săniuţa mă dădeam
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mai ales la Piatra, în tovărăşie cu colegii; era singura noastră distracţie,
iarna. Locul preferit era ori pe râpa Borzogheanului, pe unde e astăzi
Uzina, ori pe la „Barcan”, mai târziu strada C.V. Andrieş (…).

mâner grozav, săpat în lemn, în forma unui cap de cal. Îndată mi-au şi
venit în minte poveştile moşului cu „Ucigă-l Crucea”, care prin locuri
pustii şi neumblate ţi se arată stând chircit pe un colţ de stâncă, ori îţi iesă
în cale în felurite chipuri: de ţap negru, de buhai cu ochii roşii sau chiar în
chip de călugăr. Când am dat deci peste o astfel de arătare am înlemnit cu
toţii de frică. El însă, liniştit, a prins a ne iscodi poruncindu-ne să stăm.
„ – Ai cui sunteţi voi şi de unde? De ce umblaţi pe dealuri în zi de şcoală?”

♦
Intrat în gimnaziu, se vede că nu făceam sporul la carte dorit de tata,
căci mă ţineam mai mult de joacă. Între pedepsele obişnuite la această
şcoală, era una care te ruşina grozav. În paza odagiului, Petrache Florescu mi
se pare, se găseau depozitate într-o baracă un număr de raniţe ostăşeşti
făcute din piele de cal sau de viţel, cu părul pe din afară de culoare roşu
întunecat. Când un băiat făcea vreo obrăznicie sau lua note rele la carte,
directorul Vişinescu, profesor de matematici, îl pedepsea să umble o
jumătate de ceas sau mai mult, după gravitatea cazului, cu o raniţă din
acestea în spate, drept prin faţa şcoalei, din poarta de la stradă şi până la
scări, vreo 50 de metri distanţă. Gimnaziul era instalat într-o casă veche
boerească, pe locul unde s-a ridicat teatrul nou al oraşului, deci în plină piaţă
a târgului, unde se găseau primăria, prăvăliile mai mari şi staţia birjarilor.
Numai iaca, într-o bună zi, cade păcatul şi pe mine. După porunca directorului,
„domnul Florescu” mă închingă zdravăn cu o raniţă, urâtă foc, cu părul
mâncat de molii, roasă şi petecită, de pare că anume o alesese şi, la plimbare
băiete! Nu aveam voie să stăm jos, sau să ne dosim cumva, ba ni se dădea şi
câte o puşcă de lemn s-o ţinem soldăţeşte pe umăr. Nu arare ori râdeau şi
birjarii de bietul osândit, strigând, în bătaie de joc: „stâng, drept, stângu,
pieptul înainte răcane”. Spre nenorocul meu, tocmai atunci, numai că zăresc
venind din depărtare un cârd de oameni de la munte, din sat de la mine, plutaşi
care umblau prin târg după cumpărături şi care mă cunoşteau. Îmi venea să
intru în pământ de ruşine, nu alta. De fugit nu puteam fugi, de îndosit nu, cum
îi mai rău. După ce oamenii au luat de la birjari lămuririle cuvenite asupra
slujbei mele, n-au mai îndrăznit să mă tulbure şi s-au depărtat râzând.
Una din îndeletnicirile mele favorite, primăvara şi toamna, în timpul
liber ce mi-l îngăduia gimnaziul, era aceea de a colinda dealurile din jurul
oraşului şi îndeosebi îmi plăcea să hoinăresc pe Cozla. Primăvara şi vara
umblam după fragi şi bureţi, iar toamna după zmeură, mure şi afine. Ne
însoţeam totdeauna câte trei-patru băieţi, în expediţii de acestea, mai
îndepărtate, pe cele dealuri. Într-una din zile, când mă înfundasem într-un
huceag de mesteacăni, sus pe Cozla, numai iaca ne pomenim faţă în faţă cu
o arătare de om cum nu mai văzusem, ca ieşit din pământ: înalt, galbăn ca
ceara la faţă şi îmbrăcat în haină neagră, lungă, cu o floare mare în piept şi
în cap cu ţilindru. Nu numai pălăria lui de o formă cu totul necunoscută de
noi ne înfiora, ci mai cu seamă ciudatul toiag ce-l ţinea în mână, cu un
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Piatra-Neamţ şi Dealul Cozla văzute de pe Cernegura; ilustrată de epocă.

Întrebări la care unul dintre noi de abia a putut îngăima că în după
amiaza aceea nu aveam clasă. Nu tocmai mulţămit cu răspunsul, a început
să ne mustre spunând că el e fiul lui Dumnezeu şi că are să scoboare de sus
foc şi pucioasă pentru că lumea e păcătoasă şi copiii obraznici. Noi, după
ce că era aşa de urât, înţelegând că e şi sclintit din minte, mai tare ne-am
înfricoşat, îndreptăţindu-ne, când unul când altul, că am fost trimişi de
acasă după bureţi şi să ne reîntoarcem repede înapoi, ceea ce şi plănuiam
căutând din ochi pe unde s-o zbughim. Toiagul nebunului însă ne pironise
pe loc, trebuind să ascultăm până la capăt cu cea mai mare smerenie lecţia
ce ni se adresa. Stând noi aşa, cu ochii în pământ, dar nescăpând din
vedere nici capul cel de cal de care ne temeam să nu care cumva să se
aplece înspre noi, băgarăm de seamă de la o vreme că omul îşi caută loc
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mai ales la Piatra, în tovărăşie cu colegii; era singura noastră distracţie,
iarna. Locul preferit era ori pe râpa Borzogheanului, pe unde e astăzi
Uzina, ori pe la „Barcan”, mai târziu strada C.V. Andrieş (…).

mâner grozav, săpat în lemn, în forma unui cap de cal. Îndată mi-au şi
venit în minte poveştile moşului cu „Ucigă-l Crucea”, care prin locuri
pustii şi neumblate ţi se arată stând chircit pe un colţ de stâncă, ori îţi iesă
în cale în felurite chipuri: de ţap negru, de buhai cu ochii roşii sau chiar în
chip de călugăr. Când am dat deci peste o astfel de arătare am înlemnit cu
toţii de frică. El însă, liniştit, a prins a ne iscodi poruncindu-ne să stăm.
„ – Ai cui sunteţi voi şi de unde? De ce umblaţi pe dealuri în zi de şcoală?”

♦
Intrat în gimnaziu, se vede că nu făceam sporul la carte dorit de tata,
căci mă ţineam mai mult de joacă. Între pedepsele obişnuite la această
şcoală, era una care te ruşina grozav. În paza odagiului, Petrache Florescu mi
se pare, se găseau depozitate într-o baracă un număr de raniţe ostăşeşti
făcute din piele de cal sau de viţel, cu părul pe din afară de culoare roşu
întunecat. Când un băiat făcea vreo obrăznicie sau lua note rele la carte,
directorul Vişinescu, profesor de matematici, îl pedepsea să umble o
jumătate de ceas sau mai mult, după gravitatea cazului, cu o raniţă din
acestea în spate, drept prin faţa şcoalei, din poarta de la stradă şi până la
scări, vreo 50 de metri distanţă. Gimnaziul era instalat într-o casă veche
boerească, pe locul unde s-a ridicat teatrul nou al oraşului, deci în plină piaţă
a târgului, unde se găseau primăria, prăvăliile mai mari şi staţia birjarilor.
Numai iaca, într-o bună zi, cade păcatul şi pe mine. După porunca directorului,
„domnul Florescu” mă închingă zdravăn cu o raniţă, urâtă foc, cu părul
mâncat de molii, roasă şi petecită, de pare că anume o alesese şi, la plimbare
băiete! Nu aveam voie să stăm jos, sau să ne dosim cumva, ba ni se dădea şi
câte o puşcă de lemn s-o ţinem soldăţeşte pe umăr. Nu arare ori râdeau şi
birjarii de bietul osândit, strigând, în bătaie de joc: „stâng, drept, stângu,
pieptul înainte răcane”. Spre nenorocul meu, tocmai atunci, numai că zăresc
venind din depărtare un cârd de oameni de la munte, din sat de la mine, plutaşi
care umblau prin târg după cumpărături şi care mă cunoşteau. Îmi venea să
intru în pământ de ruşine, nu alta. De fugit nu puteam fugi, de îndosit nu, cum
îi mai rău. După ce oamenii au luat de la birjari lămuririle cuvenite asupra
slujbei mele, n-au mai îndrăznit să mă tulbure şi s-au depărtat râzând.
Una din îndeletnicirile mele favorite, primăvara şi toamna, în timpul
liber ce mi-l îngăduia gimnaziul, era aceea de a colinda dealurile din jurul
oraşului şi îndeosebi îmi plăcea să hoinăresc pe Cozla. Primăvara şi vara
umblam după fragi şi bureţi, iar toamna după zmeură, mure şi afine. Ne
însoţeam totdeauna câte trei-patru băieţi, în expediţii de acestea, mai
îndepărtate, pe cele dealuri. Într-una din zile, când mă înfundasem într-un
huceag de mesteacăni, sus pe Cozla, numai iaca ne pomenim faţă în faţă cu
o arătare de om cum nu mai văzusem, ca ieşit din pământ: înalt, galbăn ca
ceara la faţă şi îmbrăcat în haină neagră, lungă, cu o floare mare în piept şi
în cap cu ţilindru. Nu numai pălăria lui de o formă cu totul necunoscută de
noi ne înfiora, ci mai cu seamă ciudatul toiag ce-l ţinea în mână, cu un
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Întrebări la care unul dintre noi de abia a putut îngăima că în după
amiaza aceea nu aveam clasă. Nu tocmai mulţămit cu răspunsul, a început
să ne mustre spunând că el e fiul lui Dumnezeu şi că are să scoboare de sus
foc şi pucioasă pentru că lumea e păcătoasă şi copiii obraznici. Noi, după
ce că era aşa de urât, înţelegând că e şi sclintit din minte, mai tare ne-am
înfricoşat, îndreptăţindu-ne, când unul când altul, că am fost trimişi de
acasă după bureţi şi să ne reîntoarcem repede înapoi, ceea ce şi plănuiam
căutând din ochi pe unde s-o zbughim. Toiagul nebunului însă ne pironise
pe loc, trebuind să ascultăm până la capăt cu cea mai mare smerenie lecţia
ce ni se adresa. Stând noi aşa, cu ochii în pământ, dar nescăpând din
vedere nici capul cel de cal de care ne temeam să nu care cumva să se
aplece înspre noi, băgarăm de seamă de la o vreme că omul îşi caută loc
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potrivit ca să se aşeze jos, desigur ca să se pună mai cu temei la vorbă.
Cum am prins că ne-a scăpat din ochi o clipă, am şi luat-o la fugă devale,
de ni se părea dealul Cozla un şes ca în palmă, lecuindu-ne pentru multă
vreme de obiceiul de a-l mai cerceta. Acasă, am aflat că omul ciudat cu
care ne întâlnisem era Moralescu, un magistrat, după cât îmi amintesc,
sărit din minte, fără a fi însă nebun furios; avea mania de a face morală
aspră, fără nici o cruţare, tuturor celor pe care-i credea el că au diferite
metehne în conduită. Numele de Moralescu era deci o poreclă, pe cel
adevărat nu l-am cunoscut. După cât îmi amintesc, fiindcă Moralescu
spunea adesea că e trimisul lui Dumnezeu, C. Jiquidi i-a făcut o caricatură,
înfăţişându-l călare pe un măgar.
Mai târziu, când eram prin clasa a patra şi a cincea de seminar, l-am
revăzut pe Moralescu la Răpciune, unde i-a dat tata chiliuţa din curtea
bisericii vechi. A stat aici vreo doi ani, dormind iarna, fără foc, cu pernă,
umplută cu flori de câmp sub cap. Ducea un regim strict, fără carne,
mâncând numai brânză, lapte, ouă, legume şi fructe, căpătate de la lumea
binevoitoare. De multe ori cerea cele de care avea nevoie, numai prin
câteva rânduri, în versuri, ca de pildă: „Domnul X e rugat să trimită oleacă
de lăptiţă pentru Mitiţă”, că-l chema Dumitru. Dacă nu-i dădeai îţi găseai
îndată beleaua cu el; îţi şi turna o epigramă, pe care o răspândea apoi prin
tot satul. Toată ziua se plimba sau scria poezii, epigrame şi satire, bătânduşi joc de unii şi de alţii, că se temeau toţi să nu-l supere. Tata i-a trimis
odată, de Paşti, între altele, şi un castron cu mere, desigur nu prea multe,
căci rar cine mai păstrează fructe până la vremea aceea; numai se trezeşte,
în loc de mulţămire, cu următoarele rânduri: „Popa Matasă a făcut pomană
grasă, cu câteva mere în ziua de Înviere”. Mama s-a supărat rău de această
recunoştinţă şi n-a mai vrut, multă vreme, să-i mai trimeată lăptiţă pentru
Mitiţă. Tata, deşi-l ocrotea dându-i adăpost şi adesea demâncare, totuşi nu
ducea casă tocmai bună cu el, deoarece nu-i da voie să predice în biserică,
cum cerea cu mare insistenţă. Îl lăsase doar odată, a trebuit însă să-l
oprească îndată fiindcă vorbea prăpăstii.
Moralescu nu-i suferea îndeosebi pe fumători şi pe toţi cei ce nu-l
băgau în seamă. De pildă, pe cunoscutul om politic şi scriitor Gh. Panu,
care stătea şi el vara, pe atunci, la Răpciune, nu-l pomenea niciodată pe
nume fără să nu adaoge şi cuvântul „şnapanu”. Evident că Panu puţin se
sinchisea de supărarea lui Moralescu.

gospodărie. Aveam pe atunci vite multe, a căror îngrijire impunea doi-trei
oameni de serviciu, în permanenţă, de care părinţii aveau îndeaproape
purtare de grijă. Astfel, la noi, argaţii aveau în simbria lor, pe lângă
îmbrăcămintea necesară şi dreptul de a-şi creşte şi ei două-trei vite mari,
între vitele stăpânului. Aşa că, după câţiva ani, când ieşeau din serviciu, se
duceau şi ei, gospodari buni, la casa lor. Aceasta era lege nu numai pentru
casa noastră, dar pentru toţi oamenii mai cu dare de mână de la munte. A fi
argat o bucată de vreme la un gospodar de frunte nu era o ruşine, ci
dimpotrivă, un prilej să facă o bună şcoală de gospodărie, fiind tratat la fel
cu familia stăpânului. De asta nici nu e de mirat că se tocmeau argaţi, la
noi, şi feciori de oameni fruntaşi.
Iarna, treaba mai de seamă la care eram pus din când în când, era să
mă duc cu argatul la pădure după lemne. Ajunşi pe fundul pârâului, la
locul ştiut, argatul prindea lemnul după boi şi pe mine mă punea să merg
înaintea boilor, conducându-i de funie. Omul trebuia să meargă pe lângă
lemn, cu un par în mână, spre a opri butucul pe la cotituri, să nu se ducă în
vreo râpă. Odată, era la noi argat un flăcău isteţ şi şăgalnic, care ţinea mult
la mine. Rugat într-o zi să mă lase spre a merge cu el la pădure, tata s-a
învoit dându-mă în grija lui. Ajunşi unde erau lemnele, văd că Gheorghe în
loc să facă pregătirile trebuitoare pentru a prinde butucul după boi, el se
vâră în pădure şi începe a se uita la brazi, umblând după răşină. Nu trece
mult şi iaca Gheorghe se întoarce molfăind ceva în gură, întinzându-mi şi
mie o bucată de răşină din cea de care mesteca. Era un fel de răşină pe care
n-o cunoaşte oricine, deosebită de cea obişnuită şi care mestecând-o îţi lăsa
în gură o aromă plăcută fără să se lipească de dinţi. Puteai s-o ţii în gură
ceasuri întregi, fiind plăcută la gust. Mă înnădisem acum la răşină de
mestecat şi Gheorghe se bucura că-mi poate face plăcere, căţărându-se prin
brazi după bunătatea ce mi-o descoperise. Dar, într-o bună zi, Gheorghe al
meu, nefiind în toane tocmai bune şi pe de altă parte ca să scape de mine,
că prea-i băteam capul trimiţându-l să se acaţe prin brazi, mi-a găsit îndată
leacul dându-mi o bucată de răşină de cea cleioasă. Cum am început s-o
mestec mi s-a prins de măsele de mi se încleştase fălcile. A avut apoi ce se
trudi să-mi cureţe dinţii şi gura de clei, după care m-a sfătuit să nu cumva
să mai spun acasă de această întâmplare.
Vara, mă trimeteau de acasă cu servitoarea să ducem mâncare
pentru oamenii ce-i aveam la făcutul fânului în Buba, un deal unde biserica
îşi avea întregul pământ. Temeiul mâncării, aceeaşi pentru oameni ca şi
pentru mine şi tata, care era nelipsit de la lucru, îl alcătuiau brânza şi
laptele acru de oi, iar în al doilea rând fasolele grase – păstăi – pregătite în

♦
Încă de pe la 6-7 ani, mă puneau şi la treburi mai grele, în afară de
casă, unde după vârsta mea aş fi putut da şi eu o mână de ajutor în
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potrivit ca să se aşeze jos, desigur ca să se pună mai cu temei la vorbă.
Cum am prins că ne-a scăpat din ochi o clipă, am şi luat-o la fugă devale,
de ni se părea dealul Cozla un şes ca în palmă, lecuindu-ne pentru multă
vreme de obiceiul de a-l mai cerceta. Acasă, am aflat că omul ciudat cu
care ne întâlnisem era Moralescu, un magistrat, după cât îmi amintesc,
sărit din minte, fără a fi însă nebun furios; avea mania de a face morală
aspră, fără nici o cruţare, tuturor celor pe care-i credea el că au diferite
metehne în conduită. Numele de Moralescu era deci o poreclă, pe cel
adevărat nu l-am cunoscut. După cât îmi amintesc, fiindcă Moralescu
spunea adesea că e trimisul lui Dumnezeu, C. Jiquidi i-a făcut o caricatură,
înfăţişându-l călare pe un măgar.
Mai târziu, când eram prin clasa a patra şi a cincea de seminar, l-am
revăzut pe Moralescu la Răpciune, unde i-a dat tata chiliuţa din curtea
bisericii vechi. A stat aici vreo doi ani, dormind iarna, fără foc, cu pernă,
umplută cu flori de câmp sub cap. Ducea un regim strict, fără carne,
mâncând numai brânză, lapte, ouă, legume şi fructe, căpătate de la lumea
binevoitoare. De multe ori cerea cele de care avea nevoie, numai prin
câteva rânduri, în versuri, ca de pildă: „Domnul X e rugat să trimită oleacă
de lăptiţă pentru Mitiţă”, că-l chema Dumitru. Dacă nu-i dădeai îţi găseai
îndată beleaua cu el; îţi şi turna o epigramă, pe care o răspândea apoi prin
tot satul. Toată ziua se plimba sau scria poezii, epigrame şi satire, bătânduşi joc de unii şi de alţii, că se temeau toţi să nu-l supere. Tata i-a trimis
odată, de Paşti, între altele, şi un castron cu mere, desigur nu prea multe,
căci rar cine mai păstrează fructe până la vremea aceea; numai se trezeşte,
în loc de mulţămire, cu următoarele rânduri: „Popa Matasă a făcut pomană
grasă, cu câteva mere în ziua de Înviere”. Mama s-a supărat rău de această
recunoştinţă şi n-a mai vrut, multă vreme, să-i mai trimeată lăptiţă pentru
Mitiţă. Tata, deşi-l ocrotea dându-i adăpost şi adesea demâncare, totuşi nu
ducea casă tocmai bună cu el, deoarece nu-i da voie să predice în biserică,
cum cerea cu mare insistenţă. Îl lăsase doar odată, a trebuit însă să-l
oprească îndată fiindcă vorbea prăpăstii.
Moralescu nu-i suferea îndeosebi pe fumători şi pe toţi cei ce nu-l
băgau în seamă. De pildă, pe cunoscutul om politic şi scriitor Gh. Panu,
care stătea şi el vara, pe atunci, la Răpciune, nu-l pomenea niciodată pe
nume fără să nu adaoge şi cuvântul „şnapanu”. Evident că Panu puţin se
sinchisea de supărarea lui Moralescu.

gospodărie. Aveam pe atunci vite multe, a căror îngrijire impunea doi-trei
oameni de serviciu, în permanenţă, de care părinţii aveau îndeaproape
purtare de grijă. Astfel, la noi, argaţii aveau în simbria lor, pe lângă
îmbrăcămintea necesară şi dreptul de a-şi creşte şi ei două-trei vite mari,
între vitele stăpânului. Aşa că, după câţiva ani, când ieşeau din serviciu, se
duceau şi ei, gospodari buni, la casa lor. Aceasta era lege nu numai pentru
casa noastră, dar pentru toţi oamenii mai cu dare de mână de la munte. A fi
argat o bucată de vreme la un gospodar de frunte nu era o ruşine, ci
dimpotrivă, un prilej să facă o bună şcoală de gospodărie, fiind tratat la fel
cu familia stăpânului. De asta nici nu e de mirat că se tocmeau argaţi, la
noi, şi feciori de oameni fruntaşi.
Iarna, treaba mai de seamă la care eram pus din când în când, era să
mă duc cu argatul la pădure după lemne. Ajunşi pe fundul pârâului, la
locul ştiut, argatul prindea lemnul după boi şi pe mine mă punea să merg
înaintea boilor, conducându-i de funie. Omul trebuia să meargă pe lângă
lemn, cu un par în mână, spre a opri butucul pe la cotituri, să nu se ducă în
vreo râpă. Odată, era la noi argat un flăcău isteţ şi şăgalnic, care ţinea mult
la mine. Rugat într-o zi să mă lase spre a merge cu el la pădure, tata s-a
învoit dându-mă în grija lui. Ajunşi unde erau lemnele, văd că Gheorghe în
loc să facă pregătirile trebuitoare pentru a prinde butucul după boi, el se
vâră în pădure şi începe a se uita la brazi, umblând după răşină. Nu trece
mult şi iaca Gheorghe se întoarce molfăind ceva în gură, întinzându-mi şi
mie o bucată de răşină din cea de care mesteca. Era un fel de răşină pe care
n-o cunoaşte oricine, deosebită de cea obişnuită şi care mestecând-o îţi lăsa
în gură o aromă plăcută fără să se lipească de dinţi. Puteai s-o ţii în gură
ceasuri întregi, fiind plăcută la gust. Mă înnădisem acum la răşină de
mestecat şi Gheorghe se bucura că-mi poate face plăcere, căţărându-se prin
brazi după bunătatea ce mi-o descoperise. Dar, într-o bună zi, Gheorghe al
meu, nefiind în toane tocmai bune şi pe de altă parte ca să scape de mine,
că prea-i băteam capul trimiţându-l să se acaţe prin brazi, mi-a găsit îndată
leacul dându-mi o bucată de răşină de cea cleioasă. Cum am început s-o
mestec mi s-a prins de măsele de mi se încleştase fălcile. A avut apoi ce se
trudi să-mi cureţe dinţii şi gura de clei, după care m-a sfătuit să nu cumva
să mai spun acasă de această întâmplare.
Vara, mă trimeteau de acasă cu servitoarea să ducem mâncare
pentru oamenii ce-i aveam la făcutul fânului în Buba, un deal unde biserica
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pentru mine şi tata, care era nelipsit de la lucru, îl alcătuiau brânza şi
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♦
Încă de pe la 6-7 ani, mă puneau şi la treburi mai grele, în afară de
casă, unde după vârsta mea aş fi putut da şi eu o mână de ajutor în
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trei feluri: într-o zi prăjite, în alta drese sau făcute cu mujdei, dacă era zi de
post. Mai trimitea mama şi mâncare de cartofi, rar numai mâncare de
carne, pentru că pe atunci nu erau căsăpii în sat. Mâncarea era bună pentru
că mama era meşteră şi avea din ce face, căci ţineam vaci şi oi multe ce
dădeau frupt din destul. Aşa de bună găseam mâncarea atunci, că şi astăzi
mi se pare că gustoasă ca aceea nici la mine nu mai pot mânca.

bine pe câţiva numai: Ion Negrea, care a făcut mult pentru această şcoală,
ca şi pentru oraş: V. Botez, profesor bun de istorie; C. Vişinescu, de
matematici şi Gr. Sinescu de naturale.

Ilustrată din perioada interbelică.

Se vede, de bună seamă, că cei trei kilometri şi mai bine, ce-i făceam
pe jos de acasă şi până în ţarină şi înapoi, cum şi treaba ce o făceam
mă-nflămânzeau grozav. Până la etatea de zece ani, nu mă punea tata la alt
lucru decât să aduc apă la lucrători de la un izvor din apropiere, să fac focul
în colibă şi, pe vremea când se clădea fânul, să strâng cu grebla urmele de
fân după căpiţele ce fuseseră trase cu boii până la locul unde se făcea stogul.
Nu mă punea decât la treburi uşoare ca după puterea şi vârsta mea.
Se apropia însă toamna şi tata, socotind că pentru cariera de preot ce
mi-o pregătea – aveam ori nu aveam înclinare spre ea – anii de gimnaziu
sunt timp pierdut, a gândit că e mai bine să mă dea la seminar. Astfel, cu
toată împotrivirea mamei, s-a luat hotărârea de a mă pregăti pentru Roman.
A tras mult în cumpănă spre a se lua această hotărâre şi întâmplarea mea,
când m-au văzut răpciunenii prin curtea gimnaziului mărşăluind cu raniţa
cea dupuroasă în spate. Dintre profesorii gimnaziului mi-i amintesc mai
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♦
Cu zestrea completă conform prospectului şcolii, m-au îmbarcat
frumos în docaraş şi, băiete, la Roman! Gimnaziul din acest oraş fiind real,
a trebuit să fiu înscris tot în clasa întâia. Intrând în internat, nu ieşeam
afară decât duminica, dar nu în fiecare săptămână. De altfel nici nu mă
prea atrăgea acest oraş, pe care nu-l cunoşteam.
În tot cursul clasei întâia am umblat îmbrăcat ţărăneşte, aşa cum
venisem de acasă, adecă în pitorescul nostru port: cămeşuţa albă şi înflorită
cu gust ca la Răpciune, iţari de lână subţiri şi încins cu bârneţe în frumoase
alesături. Când era mai cald umblam îmbrăcat cu o mândreţă de bondiţă
înflorită, altfel cu suman cusut, cu falduri şi sărăduit. În picioare, ghete,
căci opinci n-am mai purtat după ce am intrat în şcoala primară din Piatra.
Eram băiat curăţel şi nu urât, dar foarte timid, defect care mi-a îngreuiat
mult succesul în viaţă. Mulţi profesori şi chiar directorul mă priveau cu
simpatie şi pentru portul meu. Se făcea haz mai ales de sumanul meu care
plăcea mult; avea gulerul lat din postav roşu cu câte cu două rânduri de
bumbi, un fel de canafi bogaţi, lucraţi din lână roşie – strămătură –
amestecată cu fir auriu. Sumanul era tot sărăduit, adică avea aplicate – pe
guler, margini, poale, mâneci şi falduri – benzi de „sarad”, un fel de şiret
negru de lână. Saradul era pus cu gust de meşterul sumănar, formând
desene geometrice. Benzile acestea de sarad constituiau o podoabă
frumoasă, deşi discretă, a acestui fel de haină ţărănească. N-am părăsit
portul naţional până în clasa a doua, când s-a introdus uniforma
obligatorie. În clasa întâia, când m-am fotografiat şi eu pentru prima oară
în viaţă, am împrumutat haine nemţeşti de la un coleg, ba încă spre a fi şi
mai elegant, am umblat mult până am găsit un biet lănţişor de l-am arborat
la vestă, că ceas nu ştiu dacă se găsea în toată şcoala noastră.
Cam după vreo lună de la intrarea mea în seminar, arhiereul
Ionichie Flor, directorul şcolii, m-a luat în casă, împrietenindu-mă cu
copiii lui, din care cel mic, Iosif, era şi el înscris tot la seminar în clasa
întâia. De aici încolo, numai masa o luam cu colegii în sufrageria
internatului, ceea ce făcea să mă simt neaşteptat de bine, răsfăţat de
director şi iubit de familia lui, legături care au continuat ani şi ani de zile şi
după plecarea mea din Roman.
În acest, oraş, tata avea un bun cunoscut, pe profesorul Petrescu,
directorul şcolii de agricultură, care venea deseori vara în plimbare pe
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valea Bistriţei şi găzduia totdeauna la noi. Pare că-l văd şi acum, om mic
de stat şi grăsuţ, venind într-o elegantă trăsură acoperită, trasă de doi cai
suri-pătaţi ca nişte smei. Nu mai văzusem asemenea echipaj până atunci.
Profesorul Petrescu – tatăl scriitorului Cezar Petrescu – era un om cu
frumoase studii de specialitate făcute prin Germania, după câte îmi
amintesc, şi cu multă înţelepciune la cuvânt. Odată i se jeluia tata că sunt
cam plăpând, la care profesorul îi răspunde – spre marea mea mirare – că
cel mai bun lucru ce trebuia să-l fac, nu era altul decât să mă urc, cel puţin
de două ori pe zi pe deluşorul din faţa casei Dârţul.
Tot timpul cât am stat la Roman, am avut în profesorul Petrescu un
ocrotitor ce se interesa de aproape de situaţia mea. Cred, de altfel, că ceea
ce l-a făcut pe tata să nu mă dea la Iaşi, la seminar, unde învăţase şi el
şcoală, de care-mi vorbea totdeauna cu mare dragoste, a fost desigur şi
faptul că avea nădejde în purtarea de grijă a prietenului său.
Prea Sfinţitul Ionichie nu mă lăsa să mă duc acasă în vacanţa de
Crăciun, ci mă ţinea de o petreceam împreună cu copiii lui, căci se temea
să nu îngheţ de frig pe drum. De Paşti însă şi de vacanţa cea mare, plecam
la Piatra cu faetonul lui Şmil birjarul, făcând totdeauna o haltă la Bozieni.
Pentru mine, Şmil era o providenţă, pentru că regulat îmi aducea veşti
bune, bani şi pachete, pe care părinţii mi le trimeteau din Piatra, unde
veneau des pentru diferite treburi.
La Roman, în aceeaşi clasă, mai aveam doi colegi din Hangu, pe
Petru Bălănescu din satul Boboteni şi pe Simion Ungureanu din Izvor, dar
de data aceasta, alături de băieţii directorului cu care eram toată vremea, şi
la carte şi la joacă, nu mai tânjeam atâta de dorul de acasă.
La seminar aveam profesori buni, între care şi pe Calistrat Hogaş,
prin clasa a doua sau a treia. Dintre toate obiectele, n-o duceam tocmai
bine cu muzica, dar totuşi profesorul V. Dornescu, deşi foarte sever, se
purta îngăduitor cu mine, ştiind că sunt în graţiile directorului. Nu aveam
voce bună, tonurile nesigure, dar munceam şi ajutat puţin de colegi, care
mă secundau în surdină, scoteam solfegiul la capăt. Iată însă că într-o zi,
vlădica ne dă cheia de la beci, mie şi lui Iosif, trebuind să scoatem câteva
sticle cu vin şi să le aşezăm într-o camară, în nisip, pentru masă.
Terminând treaba, ce ne trăsni nouă prin minte, că dosirăm două sticle, dar
ce vin! Un roş ruginit, vechiu. La câtăva vreme după această ispravă, într-o
după amiază, îndată ce vlădica se urcase în camera lui de lucru, numai iaca
şi Iosif intră cu o butelie în camera noastră. N-am putut bea mai mult de un
păhar-două, căci se apropia ora două, când aveam muzica. Îndată ce a
terminat de strigat catalogul, profesorul mă şi cheamă la lecţie. Vinul
numai bine începuse să-şi verifice gradele cu bietul meu cap, dar emoţia
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pare că mă mai înviorase puţin şi, cu curaj împrumutată, deschizând
broşura de muzică am început a solfegia, trecând repede peste lecţia ce o
aveam, la o bucată nouă de care habar nu aveam. De data aceasta s-a
întâmplat fenomenul cu totul neobişnuit că nici profesorul n-a mai încercat
să mă corijeze şi nici colegii să mă secundeze, murmurându-mi melodia,
cum făceau de regulă cu îngăduinţa tacită a maestrului. Fapt este că aşa de
rău şi de greşit cântasem încât nu m-a mai putut nimeni ajuta; eu însă,
încurajat de convingerea că am nimerit-o şi eu odată aşa de bine că nu mai
aveam nevoie de bunăvoinţe străine, cântam înainte tacticos şi fericit. În
sfârşit, profesorul mă opreşte şi mă trimite în bancă, fără nici un
comentariu. Succesul acesta la muzică, mi-a adus consemnarea în internat
pentru dumineca următoare şi mai multă atenţie la pivniţa directorului.
♦
Când eram prin clasa întăia, trăia episcopul Melchisedec, care se
bucura de mare stimă în casa directorului nostru. Auzeam adesea
vorbindu-se în familie, despre învăţatul episcop, cu o veneraţie deosebită.
L-am şi văzut de câteva ori în strana sa din biserica episcopiei, la slujbă în
sărbători. Avea o figură blândă, cu totul distinsă, care m-a impresionat
adânc. Era pe după Paşti, când am auzit că a încetat din viaţă, fapt care a
consternat tot Romanul, îndoliind şi şcoala noastră de care se interesa
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îndeaproape. Succesor la Episcopie a rămas directorul nostru, care cât timp
a fost numai locţiitor, a continuat să conducă şi şcoala.

da eu ţie; ieşi afară!”. „ – Nu ies prea sfinţite, că mă tem”, răspund eu din
fundul butoiului, unde mă înghemuisem ca un arici spre a nu mă ajunge cu
toiagul. După această scurtă târguială, directorul se depărtă, compătimindumă, desigur, pentru frica mare ce mi-o inspirase. Era prima greşală asupra
căreia eram descoperit, dar şi prima mustrare ce o primeam de la un om pe
care-l iubeam, de la vlădica Ioanichie Flor. Am mai încercat eu să fumez şi
mai tărziu, când eram la Iaşi, unde o bucată de vreme ajunsesem a cumpăra
din când în când câte un pachet de 50 bani, tutun clasa a II-a, ba uneori chiar
şi de a I-a, cu foiţă de ţigară „Job”, din care fumau însă mai mult prietenii,
pe care îmi făcea plăcere să-i pot servi. Erau chiar unii, nu din prietenii mei,
care fumau mai mult din tutun de pomană. Îmi amintesc astfel, că erau între
alţii, doi fraţi Enea, din o clasă superioară, care cereau totdeauna, bineînţeles
ca „împrumut”, ce nu se mai întorcea însă niciodată. Aveau obiceiul că
venea cu cerutul numai câte unul din ei şi îndată după ce-i dădeai, adăuga
mieros, „mai dă-mi una şi pentru frate-meu”. Rămăsese proverbială printre
noi vorba „dă-mi te rog şi pentru frate-meu, Enea”.
Mai târziu n-am mai fumat decât la o lună odată, displăcându-mi
tutunul, pe care-l detestam fiind convins că e vătămător nu numai pentru
sănătatea fumătorului, dar şi pentru sănătatea celora pe care pătimaşul îi
afumă, fără voia lor.
Terminând clasa a treia, a trebuit să plec la Iaşi, deoarece la Roman
rămăsese numai cursul inferior cu trei clase. Mi-a părut bine că plec la Iaşi
pentru că prietenul meu, Iosif, fusese luat de la seminar încă din clasa a
doua şi dat la Liceul Internat.
Plecând din Roman, am rămas toată viaţa strâns ataşat de familia
Flor, care după moartea regretatului episcop mi-a dăruit întreaga lui
bibliotecă teologică. Eram prin clasa a cincea, când în drum spre Iaşi m-am
oprit şi prin Roman, unde fratele meu Ion, astăzi avocat, se găsea în clasa
întăia la seminar. După ce l-am văzut la şcoală, m-am dus şi la Episcopie
pentru slujba vecerniei, într-o sâmbătă. Directorul seminarului, atunci
locotenent de episcop, stătea în strana anume rezervată capului Bisericii,
pe când seminariştii ocupau, după clasă, latura din stânga naosului. Intrând
în biserică, după ce am sărutat mâna episcopului, m-am retras lângă
cântăreţii care mă cunoşteau. La un moment dat, unul din călugări m-a
invitat să ocup un loc în strană, dar am refuzat politicos, preferând să stau
în picioare în faţa fostului meu director. După ce s-a terminat slujba,
vlădica a venit în faţa elevilor şi le-a făcut o scurtă lecţie de bună purtare şi
cuviinţă, dându-mă de exemplu pentru modestia mea, căci observase că am
fost invitat, dar am preferat să stau în picioare.
Două lucruri mi-au rămas adânc întipărite în memorie de pe când
învăţam la Roman. Întăi, vizita la seminar a inspectorului general al

Faţada clădirii Seminarului Teologic din Roman

Cu preparaţie la latină, am trecut în clasa a doua, bucurându-mă de
aceeaşi ocrotire în casa noului episcop. Seminarul avea grădină mare în dos,
cu pomi mulţi şi în care le era îngăduit băieţilor să se plimbe şi să înveţe;
alături era şi o ogradă, cu dependinţele necesare gospodăriei şi cu un şir de
butoaie enorme, ce se pregăteau pentru pusul murăturilor. Într-o bună zi
numai îl văd pe Iosif cu nişte ţigări, nu ştiu de unde le căpătase, şi bucuroşi
de o astfel de achiziţie, ne-am şi luat să căutăm un ascunziş bun, unde să
încercăm şi noi gustul acestei buruieni, aşa de căutată de oamenii mari.
Umblând prin ogradă, punem ochii pe cel mai uriaş dintre toate poloboacele,
o namilă cât o odaie, cu unul din funduri scos şi cu vrana în sus,
ascunzătoare cum nu putea fi alta mai nimerită. Potrivindu-ne înlăuntru un
fel de scaun am şi aprins ţigările, începând astfel prima noastră lecţie în
patima fumatului. În acest timp, pe vrana butoiului fumul ieşea în largi
rotocoale ca un hogeag, fără să ne dăm seama că deasupra, se găsea la etaj
catedra de lucru a directorului. Ne ascunsesem şi noi ca struţul care vâră
numai capul în nisip. Cum stăteam noi fără nici o grijă, tolăniţi în fundul
vasului, auzim scârţâind uşor o uşă şi apoi zgomot de paşi în apropiere. Iosif,
mai prevăzător, a ţâşnit repede din butoi luând-o spre grădină; când să ies şi
eu, dau cu ochii de director, care venind încet se oprise drept în faţa sălaşului
nostru cu toiagul lui vlădicesc în mână. „ – A… tu erai aici, calicule?”, căci
aşa ne zicea nouă elevilor, când ne prindea cu vreo poznă, „ – Lasă că ţi-oi
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îndeaproape. Succesor la Episcopie a rămas directorul nostru, care cât timp
a fost numai locţiitor, a continuat să conducă şi şcoala.
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învăţământului, doctorul Istrate, profesor universitar şi reputat om de ştiinţă.
A intrat şi în clasa a treia, tocmai când eram scos la lecţie, la ştiinţele naturale.
Am descris pe rând funcţiunile aparatului digestiv şi circulator, care formau
obiectul lecţiunei curente, dar când m-a întrebat să arăt, pe mine chiar, cam
unde anume se găseşte fiecare, n-am ştiut să le fixez bine pe toate la locul lor.
Atunci inspectorul, luând de pe tablă un bastonaş de cretă, se apropie cu
blândeţe de mine şi începe a-mi schiţa pe tunică organele a căror poziţie eu n-o
fixasem exact. Al doilea fapt care m-a impresionat a fost vizita la seminar a
profesorului Simion Mehedinţi, fost elev al acestui seminar, pe atunci student
în Germania şi preşedinte al unei mari societăţi studenţeşti din străinătate.
Intrând şi în clasa noastră, directorul ni l-a prezentat cu mari elogii,
arătându-ne la cât de mare consideraţie se poate ridica un tânăr chiar şi printre
străini, dacă e inteligent şi harnic. Era un flăcăiandru slăbuţ, cu trăsături alese
şi cu ochelarii lui de totdeauna prinşi pe nas şi legaţi de un lănţişor fin de aur.

ordinile de executat, când era de făcut vreo treabă; când nu, îmi găseam eu
de lucru: ceteam sau ieşeam să mă întâlnesc cu vreun prieten.
Fiind tot timpul la şcoală, rar de tot când s-a întâmplat să iau parte la
arat şi prăşit, ori toamna la cules păpuşoi, căci de secerat nu aveam niciodată.
Muncile agricole la care luam parte erau numai acelea ce-şi aveau sorocul în
timpul vacanţei mari, ca de exemplu făcutul fânului, în primul rând.
L-am intrebat odată pe tata de ce mă ia la treabă, că doar învăţ carte
spre a-mi face o carieră din care să trăiesc. Răspunsul a fost că oricâtă
carte ar învăţa, e bine ca omul să cunoască şi lucrul gospodăriei, că nu ştii
cum vine vremea şi, apoi, chiar de ai câştiga oricât de mult din slujba
pentru care te pregăteşti, e de mare folos să cunoşti singur treaba ce ţi-o
face cineva cu plată. Cum ai să ştii altfel, dacă un lucru e bine sau rău
făcut. N-aveam ce răspunde şi, nici astăzi, când din cercetări ştiintifice
mi-am făcut o patimă, n-aş avea decât să aprob linia de purtare a tatei.
Loc de fânaţ aveam în două părţi: în Dârţu, numai la două sute paşi
de casă şi în Buba, un deal peste Bistriţa, amândouă locurile cu frumoase
privelişti. Acum, când eram mai mărişor, ajutam la întors şi strâns pologul,
la făcut căpiţi şi când eram de 17-18 ani, doar la clădit. La cosit, lucru mai
greu, nu mă punea, dar de-abia aşteptam ca unul dintre lucrători să lase o
clipă coasa din mână spre a se odihni, că mă şi apucam de cosit. Meştesugul
cositului l-am învăţat mai ales de la bunicul Vasile Lăcătuşu, când stăteam
cu dânsul la fânaţul de pe vârful Muntelui Hangului. Îmi spunea că numai
atunci se cheamă că cineva coseşte bine, când nu tunde iarba pe sus, ci când
aşterne măseaua coasei în aşa fel încât s-o taie drept de la suprafaţa
pământului. Adesea se făcea clacă de cosit în Dârţu, la care veneau uneori
câte 30-40 de gospodari. Îmi plăcea grozav să stau, mai ales când aveam
oameni mulţi, că auzeam poveşti frumoase cu fel de fel de întâmplări,
amestecate cu glume pe socoteala unuia sau altuia, chiar dintre cei de faţă.
Se făcea treaba gospodărească, se râdea mult şi se mânca voiniceşte,
prenumărându-mă şi eu printre voinici, deşi nu făceam altă treabă mai de
seamă, decât că aduceam din când în când câte un ulcior de apă de la izvor.
Mare bucurie aveam când se nimerea de tăiau cosaşii câte un şarpe,
ori vreun cristel – o pasăre cât un pui de găină şi bună de mâncat, sau când
dădeau de câte un cuib de bondari cu faguri de miere în iarbă. Fagurii
aceştia sunt mici, dar cu alveolele ovale şi mai mari decât la cei de albină.
După ce se termina cu cositul, începea adunatul brazdelor, îndată ce
se uscau. Spre a grăbi uscatul brazdelor mai groase, se întorceau pe cea
parte ori se imprăştiau, treabă mai uşoară pe care o puteau face femeile si
copiii. De data aceasta nu mai priveam, ci lucram şi eu de zor; erau adesea

♦
Când am trecut la Iaşi, în 1894, şcoala era instalată în vechiul palat
al fostului domnitor Mihai Sturdza. Imobilul, refăcut aproape din temelie,
era bine înzestrat cu toate cele necesare. Directorul şcolii era acum
arhimandritul Varlaam Răileanu, ajuns ceva mai târziu arhiereu, după care,
pe când eram prin clasa a şaptea, a urmat preotul Savin, profesor de istorie.
Eram acum băiat mărişor, de vreo 16 ani, pentru că pierdusem doi ani
cu trecerea din şcoala sătească la cea din Piatra şi cu anul de gimnaziu. Încă
de prin clasa a treia secundară, începuse tata să mă deprindă şi cu munca în
gospodărie; nu mă punea însă niciodată la treburi prea grele. Nu-mi
displăcea munca, dar necazul meu cel mai mare era sculatul de dimineată.
Încă de pe la 14 ani n-am mai dormit în aceeaşi cameră cu părinţii şi
cu toţi ceilalţi ai casei, ci într-o altă cameră, cea mai spaţioasă şi mai bine
îmbrăcată din casă, în care primeam de regulă musafirii mai aleşi. Din cele
trei paturi late ca la mănăstire, ce erau în ea, mi-am ales patul de lângă
sobă; nu mi se refuza niciodată confortul pe care-l ceream, tot mai sporit
de la an pe an.
Părinţii se sculau dis-de-dimineaţă, mai cu seamă vara, cum se
lumina de ziuă, adecă între 4 şi 5. După ce mai trebăluia vreun ceas-două
pe lângă casă sau ducându-se prin popor, unde era chemat în calitate de
preot, tata intra in camera mea zicând cu blândeţe „ – Costică, scoală-te,
că-i soarele sus!”. Eu răspundeam invariabil: „ – Îndată tataie.” De regulă,
mă întorceam pe cea parte, mai trăgând un somn sau numai stând aşa, a
lene. După un timp tata deschidea iaraşi uşa zicând: „ – Ei...? Dar nu te-ai
sculat?”. De data aceasta săream din pat şi, îmbrăcându-mă, primeam
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şi fete şi-mi era ruşine să stau degeaba. Odată uscate bine brazdele,
puneam mâna pe greble şi începea adunatul şi făcutul căpiţelor (…).
Altă treabă ce mi se da, vara, era şi aceea de a mă duce la stână cu de
mâncare ciobanilor, sare la oi, precum şi bărbînţe pentru unt, zară şi lapte
acru. Treaba asta o făcea de obicei argatul, dar când el avea de lucru la fân
cădea pe capul meu. Se aşeza tot tarhatul în desagi care se puneau pe un cal
sau doi, bine închingaţi, şi mi se încredinţau să-i conduc la stână, unde
ciobanii încărcau pe cai tot ce aveau de dat şi o luam apoi devale spre casă
ţinând calul de căpăstru. Nu eram deloc bucuros de această însărcinare, întâi
pentru că-mi era urât singur, stâna fiind departe în munte, cale de două – trei
ceasuri şi apoi pentru că, mai ales când scoboram devale, trebuia să am grijă
să nu se slăbească chingile pe cai, ceea ce ar fi adus căderea bagajelor, ori să
nu se agaţe în vreo creangă prin pădure, poteca fiind îngustă.
O treabă care iarăşi nu-mi plăcea era aceea de a prinde caii de pe
deal; pe atunci, caii din sat, când nu le trebuiau oamenilor, erau duşi în
munte într-un loc anume destinat şi erau lăsaţi acolo fără nici o pază.
Stăteau astfel pe deal toată vara fără grijă, căci de furat nu se pomenea şi
numai rar când lupii puteau prinde vreun mânz, deoarece caii ştiau să se
apere cu multă iscusinţă, oricât de mulţi ar fi fost lupii. Ce făceau, deci,
oamenii cu caii lor, făceam şi noi cu ai noştri. Mergeam eu sau un servitor
cu un căpăstru sau şi numai cu o simplă funie, luând şi o mână de grăunţe ori
tărâţe. Câteodată nu-i descopeream uşor, aveam ce-i căuta prin pădure, tot
dealul Ciocanului, unde pe căldură, se aciuau în desiş, la umbră, ferindu-se
de muscă. Dar chiar dacă-i găseam, tocmai calul de care aveam nevoie, când
mă apropiam de el spre a-i pune mâna pe coamă, o şi lua la fugă,
întâmplându-se uneori că mă alerga câte un ceas şi mai bine, când încoace,
când încolo. Adesea, atât de mult mă canonea, că eram nevoit să îndrept tot
cârdul - 20 sau 30 de cai - devale spre sat, lucru care cam supăra pe oameni,
fiind nevoiţi să-i urce din nou la deal. Dacă prindeam calul, atunci îi puneam
căpăstrul în cap şi mă urcam călărindu-l aşa, pe păr, până acasă.
Dar treburi erau destule şi în gospodărie, între care, pe primul loc era
aceea de a tăia lemne şi a aduce câte un braţ-două pentru foc. Lemnele pe
atunci nu se tăiau cu fierăstrăul, ci trebuia să despici cu toporul bucată cu
bucată din coşcogeamite butucul. De două ori m-am tăiat rău, odată la un
picior şi altădată la o mână, făcând o pană pentru despicat lemnele groase.
Chiar lângă casă, pe pârâu, bunicul făcuse o moară de apă pentru
măcinat păpuşoi, care-i aducea un venit oarecare, scutind pe sătenii din
apropiere de a se mai duce cine ştie pe unde la măcinat. Pe secetă, când pârâul
era mic, moara nu umbla şi nici iarna pe frig mare. Când umbla însă, trebuia

negreşit ca cineva să poarte de grijă de buna ei funcţionare. Treaba fiind
uşoară, cădea uneori păcatul pe mine s-o păzesc câteva ceasuri până venea
bunicul sau un argat. Îmi era nesuferit zgomotul mare care-l făcea, din care
pricină nici nu puteam citi, că-mi huia capul de nu mai înţălegeam nimic.
♦
Când a fost în seminar la Socola, tata a trăit într-o atmosferă în care
sentimentele patriotice se cultivau cu pasiune, acel timp coincizând cu
renaşterea noastră naţională ce dusese la Unirea Principatelor. Aceste
sentimente au continuat să se cultive apoi prin atâţia profesori veniţi de
peste munţi. De multe ori îl auzeam pe tata, ori recitând ori fredonând
versuri din Bolintineanu sau Alecsandri. Îmi amintesc astfel de „Muma lui
Ştefan cel Mare”, de „Ştefan, Ştefan Domn cel mare, seamăn pe lume nu
are decât numai mândrul soare”, apoi, „Plecat-am nouă din Vaslui şi cu
sergentul zece” din „Peneş Curcanul” şi încă altele din cântecele favorite
ale vremii, care îţi dădeau lămurire despre vitejia şi înţelepciunea lui
Ştefan cel Mare, cum şi asupra marilor virtuţi ale altora din strămoşi.
Cultul trecutului de la tata l-am cules întâi, pentru că nu era prilej pe
care să nu-l folosească, acasă în zilele de sărbătoare sau la munca pe câmp,
spre a preamări trecutul. Îmi punea înainte numai faptele glorioase, prin
cuvinte de mare admiraţie şi închinare, rămânând ca eu să trag concluziile
ce se impuneau. Nu căuta să mă îndoctrineze.
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O frumoasă şcoală de simţire românească o datoresc şi preotului unit
Ion Dobreanu din Corbu, comună aproape exclusiv românească situată între
Tulgheş şi Borsec. Dobrenii alcătuiau o familie numeroasă din Tulgheşul
Transilvaniei. Preotul Dobreanu, un bătrân venerabil şi de aleasă cultură, avea
mai mulţi copii, dintre care Augustin, mare industriaş şi Ion, preot în Corbu.
Fiindcă în acest din urmă sat aveam rude, părinţii mei le vizitau din când în
când şi veneau şi cei din Corbu pe la noi. Hangu, fiind comună limitrofă cu
graniţa, puteam trece prin vamă fără paşaport, ci numai cu un simplu certificat
din comună. Astfel, încă de prin clasa a patra de seminar am prins a mă duce şi
singur la neamuri, în Corbu, unde eram primit de toţi cu cea mai aleasă
bunăvoinţă. De obicei, mă întovărăşeam cu încă trei băieţi de vârsta mea, elevi
şi ei de prin diferite şcoli: C. Baltă de la Normală, C. Hogea de la Comerţ şi
Leon Fărcăşanu liceist, cu care o luam apostoleşte spre Corbu. Primul popas îl
făceam la părinţii lui Baltă, în Grinţieş, buni prieteni cu şeful vămii româneşti
de la Prisăcani. A doua zi treceam dincolo, în Tulgheş şi apoi la Corbu, de
unde se putea vizita şi Borsecul, fiind numai la vreo 5-6 km depărtare.
Drumul, înapoi spre casă, îl făceam mai în grabă, între altele şi pentru motivul
că gologanii ce ni se dădeau de acasă pentru cheltuială erau totdeauna spre
sfârşite. Cu un leu, cel mult doi, acopeream cu prisosinţă obligaţiile drumului.
Nu tot aşa se întâmpla însă cu tovarăşii mei care fumau, ba mai cereau pe la
câte o cârciumă şi câte un pahar cu „palincă”.
Ştiind din şcoală, ca şi din gazete, de prigoana la care erau supuşi
românii ardeleni din partea magnaţilor şovini, îi priveam pe fraţii de peste
Carpaţi ca pe nişte mucenici, sentiment ce-şi găsea expresia în versurile lui
Alecsandri, pe care le recitam cu emoţia unei lecturi dintr-o carte sfântă:
„Vrăbiuţă de pe deal, zbori degrabă în Ardeal şi te-ntoarce de îmi spune,
ori veşti rele, ori veşti bune...”
Ilie Bota, ruda noastră, era un ţăran voinic, isteţ şi cu o conştiinţă
românească cum nu văzusem la nici unul din sătenii noştri din regat, totuşi
nu era mâncător de unguri. Om cuminte şi demn, riposta energic ca toţi
oamenii din satul lui, ori de câte ori administraţia ungurească le făcea vreo
şicană. Mă miram deci cum se face că unchieşul Ilie, cum îi ziceam, era cu
sătenii unguri din comună în cele mai bune relaţii. Se îndatorau unii pe alţii,
ajutându-se la orice nevoie, fără să mai ţină socoteală că unul e de un neam
şi celălalt de altul. Nu după multă vreme am legat prietenie şi cu preotul Ion
Dobreanu, paroh în Corbu şi cunoscut bine cu tata. Din acest moment
părintele Dobreanu, ori de câte ori mă duceam la Corbu, mă lua să găzduiesc
la dânsul împreună cu prietenii mei. Dacă pentru unchieşul Ilie şi pentru ai
lui aveam o mare dragoste, apoi pentru părintele Dobreanu nutream un
adevărat cult. Mai întâi fiindcă deşi eram nişte copii, prin clasa a patra şi a

cincea secundară, totuşi ne privea ca pe nişte adevăraţi prieteni, dându-ne o
atenţie la care nici nu ne putusem gândi. Discuta cu noi ca şi cu oamenii
maturi chestiuni de ordin cultural, gospodăresc şi educativ. În gospodăria lui
am admirat o mare prisacă sistematică, prima prisacă pe care o văzusem; tot
aici am întâlnit cea dintâi grădină de zarzavaturi cultivate cu rânduială. Când
ne nimeream în Corbu, şi asta s-a întâmplat de mai multe ori, la hramul de
Sântă Maria Mare, după slujba de la biserică ne lua la masa oficială,
aşezându-ne la loc de cinste. Către seară, îl însoţeam la serbarea obişnuită,
într-o casă încăpătoare, unde se juca o piesă de teatru din literatura
românească, mai totdeauna o comedie, se vizita apoi expoziţia de alesături şi
cusături artistice, executate de gospodinele din sat şi, în fine, seara, luam parte
şi la balul cu care se încheia sărbătoarea hramului, unde eram sub ocrotirea
familiei părintelui. În case se găseau şi câteva domnişoare de vârsta noastră,
curioase să afle noutăţi din Regat. Înconjuraţi de atâta atenţie şi bunăvoinţă,
multă vreme, acasă ca şi la şcoală, nu mai conteneau povestirile noastre despre
vizitele de la Corbu.
Un hram de biserică în satele româneşti din Ardeal era nu numai o
simplă serbare religioasă ca la noi în ţară, ci şi o manifestare culturală,
socială şi patriotică. Astfel, în biserică, după terminarea slujbei avea loc
adunarea generală a Astrei, la care participau toţi gospodarii satului, iar la
masa obştească, fruntaşii stăteau cot la cot, fără deosebire, cu simpli
muritori din localitate. Distanţa, de multe ori dispreţuitoare, pe care
obişnuiau s-o pună între ele şi lumea mai de jos, multe din obrazele
simandicoase de la noi, era ceva necunoscut între ardeleni. Am luat parte
mai târziu şi în Topliţa la o astfel de serbare, a cărei desfăşurare şi
atmosferă nu era mai presus decât la Corbu. Toată viaţa m-a urmărit
gândul să putem face şi în regat astfel de reuniuni la sate, cu un caracter
mai larg cultural şi educativ. Încercările făcute şi de alţii, n-au putut da
însă la noi rezultatele dorite, fiindcă poporul, lipsit de educaţia necesară,
nu le preţuieşte după cuviinţă, iar pe de altă parte, fiindcă această acţiune
n-a avut aici decât un caracter sporadic. Din cauza superficialităţii şi
caracterului general al culturii noastre, cele mai frumoase inţiative trebuiau
parcă să dea greş întotdeauna.
Într-o vară, după obişnuitul nostru popas la Corbu ne-am hotărât să
vedem şi Borsecul, care nu era departe. Spre a mai scurta din drum, de la
un loc am lăsat şoseaua şi am luat-o de-a-dreptul prin pădure, pe o potecă.
Înjumătăţind astfel calea, ne-am trezit în mai puţin de un ceas, sus pe
munte deasupra băilor, la un loc de unde se vedeau turnurile ascuţite ale
vilelor ca nişte suliţi uriaşe. Fiind zi de sărbătoare, Borsecul era de o
eleganţă şi de o strălucire neobişnuită, căci aici erau băile de lux ale
nobilimii maghiare. Un om cu venituri modeste, nu putea trăi în acest cuib
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aşezându-ne la loc de cinste. Către seară, îl însoţeam la serbarea obişnuită,
într-o casă încăpătoare, unde se juca o piesă de teatru din literatura
românească, mai totdeauna o comedie, se vizita apoi expoziţia de alesături şi
cusături artistice, executate de gospodinele din sat şi, în fine, seara, luam parte
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adunarea generală a Astrei, la care participau toţi gospodarii satului, iar la
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Într-o vară, după obişnuitul nostru popas la Corbu ne-am hotărât să
vedem şi Borsecul, care nu era departe. Spre a mai scurta din drum, de la
un loc am lăsat şoseaua şi am luat-o de-a-dreptul prin pădure, pe o potecă.
Înjumătăţind astfel calea, ne-am trezit în mai puţin de un ceas, sus pe
munte deasupra băilor, la un loc de unde se vedeau turnurile ascuţite ale
vilelor ca nişte suliţi uriaşe. Fiind zi de sărbătoare, Borsecul era de o
eleganţă şi de o strălucire neobişnuită, căci aici erau băile de lux ale
nobilimii maghiare. Un om cu venituri modeste, nu putea trăi în acest cuib
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al trufiei, fără să se simtă străin şi umilit. Căruţe elegante trase de câte
două-trei perechi de cai înaintaşi se încrucişau pe aleea principală care
duce la băi, purtând fiinţe fericite care n-au cunoscut niciodată truda
necesară pentru a câştiga cele trebuitoare vieţii. Noi eram acum băieţi
mari, prin clasa a şaptea, deci „cavaleri” în toată legea; stăteam şi ne uitam
nedumeriţi la vălmăşagul de echipaje şi toalete ce se zăreau în vale, cum şi
la mutrele noastre, osteniţi şi prăfuiţi de pe drum. Cum puteam intra noi
aşa, printre boierimea atât de spilcuită din băi?

În felul nostru eram destul de curăţei îmbrăcaţi, ba nu ne lipsea nici
reglementara dungă la pantalon, dar ne găseam totuşi umiliţi în faţa luxului
extravagant ce-l etala „elita”. Tocmai când eram gata s-o luăm spre casă,
căci soarele cumpănea acum spre seară, iată că zărim din depărtare urcând
la deal pe părintele Dobreanu şi pe cumnată-său, vrednicul protopop Ilie
Câmpeanu. Fiind în trecere spre Topliţa, se opriseră un moment prin
Borsec. S-au bucurat văzându-ne şi ne-au invitat în restaurantul hotelului
Melik, cel mai luxos din Borsec. Nu mai văzusem până atunci tacâmuri de
argint şi şervete de olandă, albe ca zăpada şi aşezate frumos prin pahare ca
nişte flori. Trataţi şi noi cu câte o bere, după ce am stat puţin de vorbă, am
şi luat drumul spre casă, mulţămind de marea cinste ce ni se acordase.
Curăţenia ce domnea peste tot, aleile perfect pietruite şi vilele aşa
de cochete cu flori roşii la ferestre şi balcoane, m-au impresionat deosebit.
După războiul din 1916 am fost des în Borsec, am stat acolo vreo trei ani
de-a rândul, fiind şi împroprietărit; dar nu mai era Borsecul pe care-l
văzusem în copilărie, Borsecul descris de Alecsandri. Războiul distrusese
atât de mult băile acestea că va mai trebui multă vreme spre a ajunge ce
erau odinioară sub raportul curăţeniei şi al gospodăriei.
♦

Borsecul în anul 1902.

Am făcut deci un popas în pădure de ne-am curăţit bine, ne-am
ascuns pachetele prin nişte scorburi şi după ce ne-am aranjat la modă
colţul batistei, am păşit devale spre o alee ce intra mai adânc în pădure,
înaintând ţanţoşi de pare că mergeam la o cucerire. N-am mers noi mult şi
am dat într-un ochi de poiană, unde se găsea o instalaţie completă pentru
gimnastică: paralele, rec, verigi, trapez etc.; iar prin prejur, pe bănci, copii
de toate vârstele, din care unii făceau exerciţii pentru a atrage aplauzele
câtorva cochete „chisasoane” ce stăteau mai deoparte. În sfârşit după ce
şi-au terminat băieţii reprezentaţia, mi-am luat inima în dinţi şi ştiind
câteva figuri, mă apuc şi fac o „fandare” ca aceea la paralele, după care mă
azvârl la rec şi uimesc fetele cu o „gigantică”. Făcând apoi graţiile
cuvenite către spectatori, ne-am îndreptat spre băi, oprindu-ne pe o bancă
în centru spre a admira mai de aproape elegantele echipaje cu bărbaţi
gravi, îmbrăcaţi cu mintene, în ceaprazuri şi cu pană la pălărie.

Contactul cu lumea străină, evident cu oameni de la care puteam
învăţa ceva, mi-a folosit mai mult decât cartea în educaţia, în şlefuirea mea,
multă-puţină, câtă o am. Prilej bun pentru astfel de legături cu oamenii a fost
şi faptul că părinţii mei, cu o situaţie materială mai înfloritoare decât a
multor gospodari, trăiau în Răpciune. În acea vreme satul nostru era punctul
cel mai potrivit pentru urcarea Ceahlăului, nemaifiind nevoie să ocolească
trăsura până la Durău încă vreo 12 km, mai ales că drumul pe Schit era
foarte adesea impracticabil pentru o trăsură cu arcuri. Dar în Răpciune, pe
acea vreme, hotel nu era şi nici un han mai mare, propriu pentru o găzduire
mai confortabilă, în afară de cârciuma lui Gheorghe Lăcătuşu. În felul acesta,
cei mai mulţi dintre drumeţii veniţi cu trăsurile întrebau cum intrau în satul
nostru care casă e mai potrivită pentru o găzduire de o zi două, că nu toată
lumea se urca pe munte. Răspunsul, de regulă, nu era altul decât „ – Întrebaţi
la preot”. Până când s-a deschis un drum bun spre Durău, aveam fără
exagerare câte zece-cincisprezece vizite pe sezon, venind uneori şi câte
şapte-opt persoane odată. De regulă li se punea la dispoziţie camera mare în
care dormeam eu, aşternându-se pe jos, când nu mai încăpeau în paturi. Ba
uneori trebuia să le dăm şi de mâncare. Mamei nu-i prea ardea de musafiri,
fiindcă avea destulă treabă cu gospodaria şi cu copiii, dar ceda totdeauna la
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stăruinţele mele. Argumentul cu care o dezarmam era acela: „ – de unde ştii
mamă că, poate, în năzuinţa mea de a fi şi eu ceva pe lume, să ajung la
sprijinul acestor oameni, căci ştii doar vorba veche că, munte cu munte se
întâlnesc, d-apoi om cu om”, argument la care se unea şi tata. Prevederile
mele nu s-au adeverit, căci numai rari din cei care s-au odihnit şi au mâncat
în casa noastră, când i-am întâlnit peste câţiva ani, şi-au adus aminte; cei mai
mulţi s-au făcut că nici nu mă cunosc. Dealtfel, nici eu nu prea credeam în
virtuţile ce le atribuisem musafirilor noştri, dar îmi plăceau relaţiile cu lumea
şi mai ales mă bucuram că aveam plăcuta ocazie de a urca Ceahlăul, pe care,
până la vârsta când scriu aceste rânduri, l-am suit de aproape 50 de ori,
câteodată şi de trei patru ori pe vară.
O excursie apoi, chiar şi pe locurile cele mai încântătoare, dacă o
poţi face într-o companie plăcută, ea devine îndoit de agreabilă. Am avut
adesea companii din cele mai alese, riscând uneori să-mi pierd viaţa în
îndatoriri galante. Culegeam odată edelweiβ (floare de colţ) pentru o
frumuseţe de fată, al cărei nume nu mi-l mai amintesc, studentă la Iaşi, de
unde venise cu familia în excursie. Ademenit de exemplare din cele mai
frumoase, dar şi cu gândul de a face plăcere celeia pentru care mă
osteneam, m-am tot scoborât pe o pantă abruptă până când m-am trezit
între genunea prăpastiei de sub picioare şi înaltul cerului de deasupra, fără
să-mi dau seama pe unde am coborât spre a putea să ies iarăşi deasupra. A
fost o adevărată minune că m-am putut salva.

De multe ori am urcat Ceahlăul numai între prieteni, băieţi de pe la
diferite şcoli. Aşa, prin 1898 am urcat cu Iosif Flor, cu Handoca şi
Agarici de la Liceul Internat din Iaşi. Spre a prinde răsăritul soarelui pe
vârful muntelui am plecat noaptea, servindu-ne când şi când de lumânări
pe unde nu nimeream poteca, luând cu noi şi nişte lăutari. După ce ne-am
urcat la „Cruce”, vârful cel mai înalt, unde ne-am şi fotografiat, am
coborât pe la Duruitoare.
Cam în răstimpul acesta, Gh. Panu, un mare iubitor de viaţă şi
admirator al Ceahlăului, şi-a mutat popasul de vară de la Răpciune la
Durău, unde şi-a făcut o casă încăpătoare, în afară de incinta mănăstirii,
într-o poziţie încântătoare. De aici, toată vara colinda judeţul întreg, în
lung şi-n lat, dar mai ales valea Bistriţei, cu docarul lui Buzavric din
Răpciune, cărăuşul drumeţilor mai cu dare de mână de pe atunci şi de care
pomeneşte N. Iorga vreo zece ani mai târziu în Sate şi Mănăstiri,
numindu-l omul cu buza ruptă. Panu venea adesea la familia Steuerman,
un evreu civilizat şi cu frumoasă stare, care ţinea o „magazie” cu tot felul
de băuturi, vânzând numai en gross. Fiind vecini şi prieten cu Jan, băiatul
lui, mă duceam adesea pe acolo. Mă întâmplasem şi eu în această familie,
când venise şi Panu cu familia şi cu nedespărţitul Teofan, stareţul
Durăului, un călugăr isteţ şi mucalit, la care ţinea boierul pentru
bufoneriile în care era meşter. Trecerea de care se bucura Teofan la
„cuconul Guţă”, căci aşa-i spuneau lui Panu în intimitate, se răsfrângea
în bine şi asupra mănăstirii, căreia i se făceau însemnate servicii, deşi pe
Panu nu-l prea interesa nemurirea sufletului. Văzându-mă şi pe mine
acolo, stând de vorbă cu domnişoarele Panu, stareţul îndemnat de trufia
lui firească să mă umilească ridicându-se pe el în faţa „selectului cerc”,
mi se adresează solemn: „ – N-am atâta carte, dar ia să te văd, ştii ce va
să zică semnul acesta pe care-l face vlădica şi preotul?,” şi ridică îndată
mâna dreaptă ca pentru binecuvântare. „ – Nu m-a învăţat nimeni acest
lucru până astăzi şi până în clasa în care sunt, nici o carte nu mi-a spus-o”,
îi răspund eu cu toată cuviinţa datorată. Atunci se şi grăbeşte a adăuga cu
aer triumfător: „ – Asta înseamnă trei cruci închipuind Sfânta Treime”.
Ştiind că din îngâmfare îmi ţine această lecţie nelalocul ei, i-am răspuns:
„ – Decât să ai Prea Cuvioase trei cruci în mână, mai bine ar fi să
păstrăm una în inimă”. Riposta mea neaşteptată l-a făcut pe cuconul Guţă
să râdă: „ – Ei, Teofane, ţi-ai găsit naşul, înghite-o acum şi taci!”. Asta
nu l-a împiedicat pe Teofan ca mai târziu, când eram Protopop, să mă
primească la Durău cu extremă amabilitate. După moartea lui, stareţ mai
cu priinţă n-a mai avut mănăstirea.

Vedere generală a M-rii Durău şi a muntelui Ceahlău,
dinainte de primul război mondial.
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Vedere generală a M-rii Durău şi a muntelui Ceahlău,
dinainte de primul război mondial.
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După ce se termina ora de muzică, începeau îndată conversaţiile,
povestindu-le din întâmplările şi necazurile vieţii de internat pe care Daniil
Ciolan le cunoştea, dealtfel, bine, căci şi dânsul fusese seminarist.
Totdeauna mă încuraja sfătuindu-mă să lupt, să muncesc stăruitor, căci
numai astfel are omul dreptul să spere în mai bine. Deschidea apoi discuţii
cu privire la diverse probleme de filosofie, morală, pedagogie şi chiar
politică. Din toate urmărea să-mi pună înainte o linie corectă şi superioară
de viaţă, evocându-mi figurile mari din istoria omenirii, ca pilde de
caracter, de iubire de oameni şi abnegaţie. Totdeauna plecam din casa
acestui om cu inima plină de mulţumire şi încredere. Ce am învăţat de la
Daniil Ciolan, nu mi-a dat cartea din toate şcolile prin care am trecut!
Nu puţină înrâurire au exercitat asupra mea şi legăturile strânse de
prietenie cu elevii din clasa corespunzătoare de la Liceul Internat din Iaşi,
legături făcute prin Iosif Flor, venit şi el la acest liceu, care era acum în cea
mai strălucită fază de dezvoltare. Localul era nou, confortabil şi înzestrat
din belşug cu tot ce era necesar, atât pentru studii cât şi pentru un trai
civilizat al elevilor. Alături de copiii bogaţi din toată ţara, erau şi mulţi
băieţi din poporul de jos, dar care la concursul pentru bursă dădeau dovadă
că sunt excepţional de înzestraţi. Odată intrat, erai alături de cei avuţi, fără
nici o deosebire, având acelaşi tratament, aceeaşi îmbrăcăminte şi
bucurându-te de aceeaşi solicitudine din partea tuturor. Pentru limbile
străine: franceza, germana şi engleza se aduceau preparatori şi pedagogi din
străinătate, iar directorii, întâi Hurmuzescu şi mai apoi Lascăr, erau dintre
profesorii cei mai reputaţi, excelenţi administratori şi buni pedagogi. Masa
elevilor era excelentă şi îndestulătoare, servindu-li-se diferite bunătăţi ca:
prăjituri, îngheţată şi chiar vin, uneori. În ce priveşte educaţia, disciplina era
într-adevăr riguroasă, dar copiii erau trataţi cu dreptate, căci linguşirile şi
pârâturile, atât de îndătinate la seminar, aici erau desconsiderate. Adesea
clasele superioare dădeau sâmbătă seara producţii artistice şi literare foarte
reuşite, la care eram totdeauna invitat şi la care luam parte cu mare plăcere.
Dealtfel, liceul avea şi orchestră proprie cu toate instrumentele necesare şi
cu mai mulţi profesori de muzică, după instrumente.
Când ieşeau în oraş la plimbare, duminica, se uita lumea la băieţii
de la internat ca la mare lucru, căci în uniforma lor din cel mai fin postav
bine lucrată şi perfect ajustată, păreau ca nişte păpuşi. Se prezentau
aproape mai bine decât cei de la liceul militar.
Aveam mulţi prieteni între liceiştii cei de o clasă cu mine, dar
dintre toţi eram mai apropiat cu: Vasile Bordeianu, ajuns mai târziu
consilier la Curtea de Apel din Bucureşti; Iosif Flor, avocat la Tulcea;

Dar şansa unui contact extrem de preţios pentru îndrumarea mea
sufletească, tot timpul cât am stat în Iaşi, a fost aceea că m-am putut
bucura de interesul şi ocrotirea adevărat părintească a avocatului Daniil
Ciolan, profesor de religie la un gimnaziu. Bun prieten cu tata, era legat
sufleteşte de muntenii de pe valea Bistriţei, fiindcă era şi el fecior de ţăran
din Mădei, unde familia Ciolăneştilor e şi astăzi numeroasă, toţi urmaşii
fiind gospodari de frunte.

La M-rea Durău, împreună cu N. Tonitza şi alte personalităţi.

Deseori, în duminici şi sărbători, eram poftit în Sărărie, unde ascultam
pe doamna Ciolan cântând la pian, şi mai în urmă această plăcere mi-o făcea
unul din băieţi, Antonin, un remarcabil talent, care a şi ajuns cunoscut
compozitor şi profesor de conservator. După cum Antonin Ciolan nu-mi
vorbea toată vremea decât de muzică, tot aşa un alt prieten de la Liceul
Internat din Iaşi, când ne plimbam duminicele în Copou, nu era preocupat
decât de matematici, de rezolvarea cutării sau cutării probleme, trimiţând
rezultatul la Gazeta Matematică. Şi când scriu acestea, mă gândesc la fostul
meu bun prieten, din perioada cât am învăţat în Iaşi, la Traian Lalescu.
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Gh. Irimescu, ajuns medic militar cu gradul de general; Agarici, moşier
de la Roman; Tatovici moşier şi mare industriaş la Focşani; Traian
Lalescu, cunoscutul profesor de matematici de la Politehnică; Berbeci,
Dascălu şi alţii, al căror nume îmi scapă acum. Duminica, când aveam
voie să ieşim în oraş, ori mă duceam eu de-i scoteam sau veneau câţiva
din ei – de obicei Flor, Bordeianu şi cu Irimescu – şi nu ne duceam în
altă parte decât la Copou, în Grădină, unde stăteam de vorbă, povestind
care mai de care întâmplări din cursul săptămânii şi fel de fel de glume.
Şi în adevăr, pare că ne adunam acolo ca să facem o adevărată şcoală a
râsului, a veseliei.

O mare pacoste era în seminar şi furtul. Nu se putea să-i vină cuiva
vreun mandat de acasă şi să nu fie pândit şi expus să rămână fără bani. Ţin
minte astfel că, în anul când se făcuse atâta vâlvă cu faimoasa cometă
Halley, circulând cele mai sinistre pronosticuri, într-o noapte stătusem
până mai târziu, discutând unii cu alţii cu privire la un eventual prăpăd al
lumii. Am aţipit sub stăpânirea acestui sentiment, fiind într-un dormitor de
vreo 20-30 de paturi. După câteva ore de somn, ne trezim în ţipătul
disperat al unui coleg din apropiere; mulţi au şi sărit din pat neştiind
încotro s-o apuce, convinşi că steaua e gata să ne înghită. Ce se
întâmplase? Unui coleg îi venise de acasă, chiar în ziua aceea, nişte bani
pe care i-a pus la culcare sub cap. Cunoscând acest lucru, unul dintre cei
care obişnuia să fure, s-a furişat în dormitor şi vârându-se sub pat, a
început să cotrobăiască pe sub pernă trăgând vârtos de vestă. Simţit, a luat-o
la fugă spre dormitorul vecin, de unde venise. Panica a fost liniştită de
pedagogi, convingându-ne că nu-i nici o primejdie.
Carte se învăţa, căci aveam profesori buni; ce lipsea era educaţia.
De o bună îndrumare sufletească şi morală nu se îngrijea nimeni; pedagogii,
ei înşişi studenţi, erau ocupaţi cu pregătirea examenelor lor. Spiritualul, un
fel de subdirector, îşi vedea de alte treburi, iar directorul, numai de această
treabă nu era bun. Personalul educativ, deci, tocmai la seminar nu era deloc
propriu pentru chemarea lui, fiind angajat la întâmplare. Încruntaţi toată
vremea, batjocoreau ţigăneşte pe elevi şi băteau ca la cazarmă. În schimb
linguşirea şi slugărnicia erau în cinste, ridicate la valoarea virtuţilor. Era
firească deci constatarea ce am putut-o face mai târziu, că astfel de aptitudini
se bucurau de mare cinste şi în viaţa bietei biserici.
Printre elevi erau elemente de reală valoare, copii talentaţi şi
caractere frumoase, din care – cu o educaţie îngrijită – se puteau scoate
stâlpi de ţară şi slujitori demni de care biserica avea atâta nevoie. De fapt,
cei mai buni dintre colegii mei, cum au terminat seminarul, nu s-au mai
dus la teologie, ci la alte facultăţi, cum a făcut – de pildă – N. Neştiean,
ajuns mai târziu eminent profesor de liceu şi prefect al judeţului lui, iar Ilie
Ghibănescu asemenea, profesor secundar de frunte şi prefect în Dobrogea,
de unde era de loc. De toate învăţam la seminar: lucru manual, gimnastică,
sport, elemente de medicină, contabilitate, gospodărie etc., numai de
cariera pentru care eram meniţi nu se găsea nimeni care să ne-o apropie de
suflet şi să ne facă să-i pricepem rolul în ridicarea morală a omului.
Nu-i de mirare că din pricina aceasta erau elevi care începeau să
chibzuiască încă din şcoală cum ar putea face mai bine, atunci când vor fi
preoţi, să speculeze cât mai rentabil credinţa şi ritualul tradiţional. Nu ştiu dacă

Academia de Belle Arte şi Liceul Naţional din Iaşi;
fotografie din perioada interbelică.

Altă dată, când eram în fonduri, ne duceam de luam câteva prăjituri
de la Alexiadis, ori câteodată chiar de la Tufli, sau ne plimbam numai prin
centrul oraşului, trecând în revistă expoziţiile din vitrinele prăvăliilor mai
mari sau pe paşnicii pietoni de ambele sexe.
La seminar, mediul era mult mai coborât şi nu greşesc când aş
spune că, în mare parte, era chiar bolnav. Mulţi băieţi din cursul superior
fugeau noaptea în oraş, sărind peste zid; iar în dumineci năvăleau prin cele
taverne de la periferie, făcând beţii în regulă. Nu odată s-au văzut elevi
venind din oraş într-o stare de plâns.
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se găseau trei-patru la sută dintre absolvenţii seminarului care, sub înrâurirea
şcolii, să-şi fi putut urzi un ideal superior cu privire la rolul educativ al
preotului în mijlocul poporului. Dacă ne mai apropia cineva de Dumnezeu,
acela nu era altul decât minunatul cor al Mitropoliei condus de G. Muzicescu,
pe care-l ascultam în fiecare sărbătoare, ridicându-ne sufletele.
Directorul nostru, al doilea pe care l-am avut, poate că nu era un om
rău în sufletul lui, dar avea o căutătură, ce te îngheţa; fugeau copiii să-şi
scoată ochii numai să nu-l întâlnească. Ori de ce ar fi putut fi bun omul
acesta, numai de educator nu, mai ales într-un seminar. În schimb, am avut
la Iaşi câţiva profesori, a căror imagine ne-a rămas adânc săpată în inimă.
Printre aceştia notez câţiva: Praja de istorie, Gheorghiu de matematici,
doctorul Botezatu de igienă, Murnu de greacă şi Cireş de română, care nu
numai că ştiau carte, dar puneau căldură în explicaţiile lor, totdeauna
interesante. Nu mai vorbesc apoi de I. Paul, care plecase de la seminar cu
vreun an înainte de a intra eu şi despre care, cei ce l-au avut profesor,
vorbeau ca despre un luceafăr.
Printre mijloacele pe care ni le îngăduia viaţa de internat spre a ne
mai feţui şi noi, era teatrul. Pe atunci domnea obiceiul ca artiştilor societari,
pe lângă salarul cu care erau angajaţi, să li se mai acorde şi câteva
reprezentaţii – două, trei pe an – în folosul lor exclusiv. În acest caz interesul
artistului era să plaseze biletele până la ultimul loc, ba acordau şi bilete de
stat în picioare, la galerie. Pentru plasarea biletelor se dădea asalt şcolilor,
unde mergeau toate biletele ce nu se mai putuse vinde în oraş. Iubitorii de
teatru din internate, îndeosebi la seminar, erau în stare să renunţe şi la tutun
pe o vreme, ori să-şi vândă chiar o carte, numai să poată face rost de bani
pentru intrare. Artiştii, de altfel, alegeau pentru „beneficii” numai piese în
gustul marelui public, ca: Două Orfeline, Trei Muşchetari, Baba Hârca, ori
chiar Hamlet. Parcă o văd pe Pruteanca, cea mai bună şi mai frumoasă
artistă pe acea vreme, cum venea la noi, solicitând directorului permisiunea
de a ne vinde bilete. Astfel de intervenţii niciodată nu erau refuzate, numai
elevii pedepsiţi nu aveau voie să iasă. În felul acesta aveam asigurate cel
puţin cinci-şase reprezentaţii pe care le puteam vedea într-o stagiune. Când
direcţia era în bune dispoziţii şi, la stăruinţa vreunui pedagog, pe care-l
câştigam cu un bilet plătit de noi, mergeam şi la reprezentaţiile obişnuite; aşa
numai l-am putut vedea jucând pe marele artist italian Ernesto Rossi şi încă
pe alte câteva glorii ale teatrului românesc şi străin. Teatrul ne era de mare
folos, pentru că, pe deoparte, ne instruia prin problemele ce le punea piesa,
dar ne făcea şi o educaţie a frumosului, a gustului pentru artă: auzeam cum
se vorbeşte frumos, cum se cântă şi felul civilizat de a-şi manifesta cineva

sentimentele. Aşa ceva, mulţi dintre noi, nu puteam învăţa nici acasă şi încă
şi mai puţin la internatul seminarului. Eram prin cursul superior, când a
început şi s-a inaugurat teatrul cel nou, o fală a Iaşului. Nu ne mai săturam
privind admirabilele fresce şi baso-reliefurile cu imagini din poezia noastră
populară, din legendele şi tradiţiile noastre. Adesea, nu puteai urmări
desfăşurarea acţiunii pe scenă fugându-ţi ochii peste minunatul decor al
pereţilor, de abia ieşit din penelul unor mari pictori francezi.
De prin clasa a cincea începusem, unii dintre noi, a ceti gazete
politice, preferându-le pe cele ce duceau campanii împotriva nedreptăţilor şi
abuzurilor. Ne înţelegeam câţiva şi cumpăram în tovărăşie o gazetă, pe
gustul nostru, plătind pe rând; uneori, preferinţele fiind împărţite, cumpăram
două gazete. Îmi amintesc că din jurnalele locale citeam mai mult
Evenimentul de sub direcţia lui Scorţescu, iar din gazetele de la Bucureşti,
Dreptatea lui Fleva şi Drapelul disidenţei liberale. Citindu-le, nu ne interesa
politica pe care o serveau, ci mai mult ştirile şi polemicile cu mare răsunet.
Negreşit că aceste lecturi nu le făceam decât pe furiş, cum citeam şi anumite
reviste umoristice de pe atunci, pline de pornografii, ca Jartiera şi altele.
Evenimentul publica, săptămânal, câte o „siluetă”, care nu era decât
un scurt portret al câte uneia din fetele sau femeile cele mai frumoase şi
mai distinse ale oraşului. Descrierile acestea, exagerat de romanţioase,
îmbrăcau forma unei proze poetice, întrebuinţându-se asemănările cele mai
bizare şi silite: gâtul ca fildeşul sau marmora de Paros, părul ca grâul sau
abanosul, ori ca matasa şi aşa mai departe. Se cântau ditirambic diferitele
părţi ale corpului precum, talia, picioarele etc., pentru care nu ajungeau în
asemănări întreaga mitologie greco-romană, scriitorul văzându-se nevoit să
recurgă şi la sălbăticiunile pădurilor, îndeosebi la căprioare.
Am încercat şi eu pe acea vreme să fac versuri, dar m-am lăsat
repede de acest meşteşug pentru care n-aveam talent; în schimb, ca să fiu
la modă, am atacat cu oarecare succes genul literar al „siluetei”.
Persoanele, cărora le dedicam aceste încercări literare n-au putut şti
niciodată despre ostenelile mele de a le omagia.
În afară de lecturile obişnuite pentru prepararea lecţiilor, citeam cu
mult interes, în cursul inferior, cărţi cu haiduci, care mă pasionau, mai ales
că erau şi ilustrate. Îmi plăceau haiducii pentru că vedeam în ei nişte eroi
ai neamului şi singurii care pedepseau abuzurile şi nedreptăţile, într-o
vreme când stăpânirea se arăta adesea ca ocrotitoare a fărădelegii. Trecând
la Iaşi, am părăsit haiducii spre a urmări probleme de filosofie, morală şi
sociale. Nu împrumutam, ci cumpăram cărţile care mă interesau sau
care-mi erau recomandate. Mă interesau mai mult problemele de ordin
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se găseau trei-patru la sută dintre absolvenţii seminarului care, sub înrâurirea
şcolii, să-şi fi putut urzi un ideal superior cu privire la rolul educativ al
preotului în mijlocul poporului. Dacă ne mai apropia cineva de Dumnezeu,
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pe care-l ascultam în fiecare sărbătoare, ridicându-ne sufletele.
Directorul nostru, al doilea pe care l-am avut, poate că nu era un om
rău în sufletul lui, dar avea o căutătură, ce te îngheţa; fugeau copiii să-şi
scoată ochii numai să nu-l întâlnească. Ori de ce ar fi putut fi bun omul
acesta, numai de educator nu, mai ales într-un seminar. În schimb, am avut
la Iaşi câţiva profesori, a căror imagine ne-a rămas adânc săpată în inimă.
Printre aceştia notez câţiva: Praja de istorie, Gheorghiu de matematici,
doctorul Botezatu de igienă, Murnu de greacă şi Cireş de română, care nu
numai că ştiau carte, dar puneau căldură în explicaţiile lor, totdeauna
interesante. Nu mai vorbesc apoi de I. Paul, care plecase de la seminar cu
vreun an înainte de a intra eu şi despre care, cei ce l-au avut profesor,
vorbeau ca despre un luceafăr.
Printre mijloacele pe care ni le îngăduia viaţa de internat spre a ne
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gustul marelui public, ca: Două Orfeline, Trei Muşchetari, Baba Hârca, ori
chiar Hamlet. Parcă o văd pe Pruteanca, cea mai bună şi mai frumoasă
artistă pe acea vreme, cum venea la noi, solicitând directorului permisiunea
de a ne vinde bilete. Astfel de intervenţii niciodată nu erau refuzate, numai
elevii pedepsiţi nu aveau voie să iasă. În felul acesta aveam asigurate cel
puţin cinci-şase reprezentaţii pe care le puteam vedea într-o stagiune. Când
direcţia era în bune dispoziţii şi, la stăruinţa vreunui pedagog, pe care-l
câştigam cu un bilet plătit de noi, mergeam şi la reprezentaţiile obişnuite; aşa
numai l-am putut vedea jucând pe marele artist italian Ernesto Rossi şi încă
pe alte câteva glorii ale teatrului românesc şi străin. Teatrul ne era de mare
folos, pentru că, pe deoparte, ne instruia prin problemele ce le punea piesa,
dar ne făcea şi o educaţie a frumosului, a gustului pentru artă: auzeam cum
se vorbeşte frumos, cum se cântă şi felul civilizat de a-şi manifesta cineva
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reviste umoristice de pe atunci, pline de pornografii, ca Jartiera şi altele.
Evenimentul publica, săptămânal, câte o „siluetă”, care nu era decât
un scurt portret al câte uneia din fetele sau femeile cele mai frumoase şi
mai distinse ale oraşului. Descrierile acestea, exagerat de romanţioase,
îmbrăcau forma unei proze poetice, întrebuinţându-se asemănările cele mai
bizare şi silite: gâtul ca fildeşul sau marmora de Paros, părul ca grâul sau
abanosul, ori ca matasa şi aşa mai departe. Se cântau ditirambic diferitele
părţi ale corpului precum, talia, picioarele etc., pentru care nu ajungeau în
asemănări întreaga mitologie greco-romană, scriitorul văzându-se nevoit să
recurgă şi la sălbăticiunile pădurilor, îndeosebi la căprioare.
Am încercat şi eu pe acea vreme să fac versuri, dar m-am lăsat
repede de acest meşteşug pentru care n-aveam talent; în schimb, ca să fiu
la modă, am atacat cu oarecare succes genul literar al „siluetei”.
Persoanele, cărora le dedicam aceste încercări literare n-au putut şti
niciodată despre ostenelile mele de a le omagia.
În afară de lecturile obişnuite pentru prepararea lecţiilor, citeam cu
mult interes, în cursul inferior, cărţi cu haiduci, care mă pasionau, mai ales
că erau şi ilustrate. Îmi plăceau haiducii pentru că vedeam în ei nişte eroi
ai neamului şi singurii care pedepseau abuzurile şi nedreptăţile, într-o
vreme când stăpânirea se arăta adesea ca ocrotitoare a fărădelegii. Trecând
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sociale. Nu împrumutam, ci cumpăram cărţile care mă interesau sau
care-mi erau recomandate. Mă interesau mai mult problemele de ordin
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ştiinţific decât lucrările literare. Astfel, n-am început să citesc romane
decât târziu, după ce m-am însurat. Îmi amintesc de câteva din cărţile ce le
citeam în cursul superior la Iaşi: Educaţie de H. Spencer, Sonata Kreuzer
de Tolstoi, Sic Cogito şi Ideal şi Sarcasm de Haşdeu, Robia Femeii de
Stuart Mill, Degenerare şi Minciuni Convenţionale de M. Nordau,
Aforisme de Schopenhauer, Poezii de Eminescu, Femeia în trecut,
prezent şi viitor şi încă altele de care nu-mi mai amintesc. Îmi plăcea mult
să culeg aforisme şi cugetări celebre, pe care le treceam cu grijă în caiet cu
gândul de a ţine seamă de ele în viaţă. Citez câteva:
•
„Nu cel ce posedă puţin, ci cel care râvneşte la mult este sărac”
(Seneca);
•
„Plebe nestatornică, căreia i se face orice favoare! Nenorocit e acela
care se razimă pe sprijenul şubred” (Schiller);
•
„Răul are aripi şi binele merge şchiopătând” (Voltaire);
•
„Pulbere! Mărgineşte-ţi ambiţiunea” (Byron);
•
„Adevăratul progres al omenirei nu consistă în maşini, ci în puterea
crescândă a simţului moral, al simţului de adevăr şi dreptate” (Azeglio).
În adevăr, de prin acest timp am început să fiu preocupat de grija
autoeducaţiei mele, luptând să-mi corijez defectele: să mă ţin de cuvânt, să
fiu la ora fixată, să nu mint, să fiu ordonat şi să mă păzesc de oameni
vicioşi şi de cârciume. De multe ori mă luptam cu mine însumi spre a mă
ţine pe linia ce mi-o dicta conştiinţa. Mă dezbrăcam, de pildă, şi lăsam o
haină pe un scaun sau pe un pat; mă răzgândeam însă repede şi o puneam
la locul ei, socotind că nu e bine să fac o treabă de două ori; s-o pun într-un
loc la întâmplare, sub cuvânt că sunt grăbit, pentru ca mai târziu s-o aşez
unde se cuvenea de la început. Şi aşa, luptând cu aplecările mele zi cu zi şi
an cu an, am izbutit să fac reale progrese. Pe această cale a autoeducaţiei,
mi-au folosit mult pildele bune observate ici şi colo, cum şi câteva lucrări
de scriitori străini, traduse şi în româneşte. Necontenit mă gândeam că
dacă un om doreşte să ducă o viaţă superioară, mai frumoasă, trebuie să se
ferească de a trăi alandala, aşa cum îl bate vântul şi întâmplarea, ci să-şi
ţină viaţa după un oarecare îndreptar. Calea supravegherii asupra acţiunilor
mele, am urmat-o şi la Universitate şi apoi tot timpul în societate.

cusându-mi monograma, pe care mi-o întocmisem ingenios din îmbinarea
literelor mari, M şi C. Mai mult, nu arareori îmi făceam şi mâncare, când
voiam să am vreun fel mai deosebit. La noi, unde erau vite multe şi ograda
plină de păsări, se găsea din belşug lapte, brânză, ouă care se consumau
mai mult simple. Mulţi necăjiţi, între care şi familia numeroasă a unui
vizitiu de la curtea boierească, erau ajutaţi statornic din casa noastră.
Mâncărurile pregătite mai des erau: borşul dires în zile de frupt,
tocăniţa, sarmalele, pilaful care se făcea într-o vreme şi din crupe, scrobul
sau „papa”, cum i se mai zicea, mai rar fripturi şi plăcinte; nu se cunoştea deci
în gospodăria noastră o bucătărie mai rafinată, până când, mai târziu, băieţii au
mai adus feluri noi. S-a întâmplat chiar, când mama era prea ocupată cu ale ei
necazuri, neavând vreme şi pentru o bucătărie mai aleasă, după gustul meu,
îmi dădea ce-mi trebuie şi încercam eu singur să fac câte ceva mai deosebit.
Încercam să fac clătite şi le nimeream uneori, apoi chiroşte, ba chiar şi pain
d’espagne sau pandişpan cum i se zice la noi, după reţeta Ioanei, fata lui moş
Ilie Botă din Corbu, unde apreciasem întâi acest dulciu.
De timpuriu îmi plăcea să fiu bine îmbrăcat, „fercheş”, un simţ
aproape general la muntenii de pe Valea Bistriţei. N-am purtat niciodată cu
plăcere ghete largi, preferam să mă strângă, dar să fie cât mai ajustate pe
picior. Multă vreme, încă de prin clasa a patra secundară, îmi comandam
încălţările la un cismar din Tulgheş, care-mi plăcea cum lucrează; iar când
luam de gata, cumpăram de la prăvălia lui Stambler din Piatra, de unde nu
se putea înşela nimeni în ceea ce priveşte calitatea. La Iaşi, nu era coleg
care să-şi cumpere haine sau lenjerie şi să nu mă roage să i-o aleg.
Apreciam fără greş calitatea unei stofe, aşa fel că nu era chip să mă
păcălească, dându-mi amestecuri din lână şi bumbac. Cunoşteam stofa
bună după aspect, după pipăit şi strâns în mână, iar dacă eram totuşi în
dubiu, apelam şi la chibrit. Mi-amintesc că prin clasa a cincea mi s-a
acordat bursă, dar dispoziţia venind mai târziu, după Crăciun, tata apucase
a-mi trimite taxa pentru solvenţă, vreo 250 lei. Ce-mi veni mie în minte, că
în loc să dau îndată de veste acasă de succesul ce-l obţinusem şi să cer
dispoziţie pentru folosirea banilor, m-am şi dus la unul din cele mai de
frunte magazine din Iaşi şi m-am îmbrăcat ca o păpuşă cu cele mai bune
lucruri. Târziu după asta, am aflat că negustorul, când a văzut că fac astfel de
cumpărături: lenjerie fină, ghete cu marcă din cele mai reputate, flanele
„Iäger” etc., a stat pe gânduri dacă trebuie să-mi vândă. Când au aflat acasă,
nu s-au supărat, socotind această sumă ca un premiu pentru că prin silinţă
căpătasem bursa şi apoi, pentru că procurasem lucruri de folos, neirosind
banii pe nimicuri. Îmbrăcat ca din cutie cum eram, am tras şi o poză la
„Margulius”, trimiţându-mi chipul acasă şi pe unde mai eram obligat.

♦
Încă de multă vreme, când mama era preocupată cu ceilalţi copii
mai mici, ori cu treburile gospodăriei, mă apucam de multe ori să-mi fac şi
singur mici reparaţii la lenjerie sau la o haină. Aş putea spune că n-am
purtat niciodată o rufă sau o haină ruptă, ba încă îmi marcam şi lenjeria,
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ţine pe linia ce mi-o dicta conştiinţa. Mă dezbrăcam, de pildă, şi lăsam o
haină pe un scaun sau pe un pat; mă răzgândeam însă repede şi o puneam
la locul ei, socotind că nu e bine să fac o treabă de două ori; s-o pun într-un
loc la întâmplare, sub cuvânt că sunt grăbit, pentru ca mai târziu s-o aşez
unde se cuvenea de la început. Şi aşa, luptând cu aplecările mele zi cu zi şi
an cu an, am izbutit să fac reale progrese. Pe această cale a autoeducaţiei,
mi-au folosit mult pildele bune observate ici şi colo, cum şi câteva lucrări
de scriitori străini, traduse şi în româneşte. Necontenit mă gândeam că
dacă un om doreşte să ducă o viaţă superioară, mai frumoasă, trebuie să se
ferească de a trăi alandala, aşa cum îl bate vântul şi întâmplarea, ci să-şi
ţină viaţa după un oarecare îndreptar. Calea supravegherii asupra acţiunilor
mele, am urmat-o şi la Universitate şi apoi tot timpul în societate.
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♦
Încă de multă vreme, când mama era preocupată cu ceilalţi copii
mai mici, ori cu treburile gospodăriei, mă apucam de multe ori să-mi fac şi
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Ajuns în cursul superior, nu-mi mai petreceam vacanţele ca altă
dată; aveam acum o cameră mai mică, dar în care stăteam numai eu cu
cărţile şi treburile mele, cu posibilităţi de a-mi primi musafirii şi prietenii,
cum şi de a citi în linişte.
Între distracţiile mele, în sat, era pescuitul şi înotul la Bistriţă, iar
mai rar vânatul. La peşte mă duceam cu volocul, un fel de plasă care se
purta de doi oameni; mergeam uneori cu mama, noaptea pe lună, când se
prindea mai bine ca ziua. Era o mare plăcere a mamei să meargă la pescuit.
De câteva ori am luat parte şi la pescuitul cu „valul”, la care se întovărăşau
câte 15-20 de oameni, numai bărbaţi. Se făcea din vreme un gard de nuiele
împletite, lat ca de un metru şi lung cam cât era lăţimea Bistriţei. Gardul
acesta, prins în pari lungi din distanţă în distanţă, era împins în josul apei,
pe întreaga ei lăţime de opt până la zece bărbaţi ţinând fiecare de câte un
par, cu grija ca să se menţină fiecare pe linie dreaptă, în mersul „valului”.
Cei de la mijloc trebuiau să fie buni înnotători, deoarece apa era adâncă pe
alocuri. Cam cu trei-patru sute metri mai la vale, unde era un vad, cu apa
mai mică, cel mult până la genunchi, se aţinea un şir de oameni, având
fiecare câte o plasă de prins: saci, crâsnice, dar mai ales voloace. Cei ce se
aţineau la prins, trebuiau să se înşire şi ei în linie dreaptă, dintr-un mal în
altul şi cât mai deşi ca să nu scape peştele. Cu sistemul acesta sălbatec de
pescuire nu era chip să scape nimic pe întreaga porţiune „bătută”. Se
prindea astfel mult peşte, uneori câte zece-cincisprezece lostriţi, precum şi
alt peşte mare: mreană, clean, scobai şi chiar păstrăv. Ţin minte că fiind de
faţă la un împărţit, erau lostriţe aşa de mari că atingeau lungimea coveţilor
în care se pune iarna porcul tăiat, deci mai lungi de un metru. Acest sistem
de pescuit a fost interzis mai târziu prin lege.
Cu volocul prindeam de obicei peşte mai mic: boişteni, sglăvoci,
grindei, porculeţi, câre şi beldiţi, rar numai când dădea şi un peşte mai
mare, mreană sau clean. Peştele mic îmi plăcea să mi-l facă mama
tocăniţă, punându-l cu zarzavat mult într-o oală, unde după ce punea şi
două-trei linguri de unt şi puţin piper fierbea înăduşit fără apă. Mi se părea
o adevărată delicatesă, mai ales dacă-mi era foame.
În ce priveşte vânătoarea cu care mă delectam, nu consta decât din
urmărirea – un ceas, cel mult două – pe Dealul Dârţului, a vreunui alunar
sau a unei biete gaiţe. Puşca de care mă serveam era din cele mai
primitive, puşca bunicului, care în mâna lui devenise faimoasă doborând
mulţi urşi, cerbi şi alt vânat mare. El numai praf şi petiţe cumpăra, alice şi
poşte îşi fabrica singur, turnând plumb topit în anumite tipare. Am încercat
şi eu să fabric alice, mai mult din spiritul de imitaţie propriu copiilor decât

dintr-o reală necesitate, dar fiind câteva picături de apă în tipar, când am
turnat plumbul topit, a făcut explozie, stropindu-mi hainele. Am avut mare
noroc că nu mi-a ajuns în ochi. Uneori veneam cu câte un alunar acasă, dar
se vede că mama nu prea aprecia astfel de vânat şi-l da la mâţă.
Într-un rând am fost invitat şi eu la o vânătoare de urşi. Pe muntele
Verdelui, nişte urşi, cuibăriţi acolo, stricaseră câteva vite mari şi acum
oamenii se sfătuiseră să purceadă la pedepsirea dihăniilor. Fiind vestit
chiar în ziua sorocită pentru vânătoare, mă întâmplasem la un prieten în
sat, unde mă găseam cu doi musafiri ai mei, Hoisescu şi Paşcanu, elevi la
Liceul Internat din Iaşi, cu o clasă-două înaintea mea. Nemaiavând vreme
să trec pe acasă, am rugat un vânător să-mi ia şi puşca mea, urmând ca
împreună cu musafirii să-i ajungem din urmă. Sosind la locul de adunare,
mă apuc îndată să descarc arma deoarece vechea încărcătură era slabă ca
pentru păsări; racul însă sau tirbuşonul cu care era prevăzută varga n-a
prins, furtuiala fiind de hârtie. S-o descarc, dându-i foc, nu mi s-a îngăduit
spre a nu speria vânatul şi atunci am mai pus câteva poşte peste încărcătura
veche şi mi-am luat şi eu locul ce mi s-a dat în „ţiitoare”, aşteptând ursul
cu încărcătură pentru gaiţe. Eram într-o margine de pădure, în apropiere de
vechea bisericuţă a schitului Ciribuc, demult părăsită. Prietenii mei, pentru
mai multă siguranţă, şi-au găsit adăpost potrivit tocmai în turnul
clopotniţei, unde numai ciocănitorile mai făceau serviciu. Vânătoarea a şi
început îndată, căci se auzea de departe din vale zgomotul ce-l făceau
„hăitaşii” ce urcau pânziş la deal. Deodată, am avut o senzaţie de frică la
gândul că în orice moment mă pot pomeni cu un urs în faţă, dar m-am
îmbărbătat fiind gata să înfrunt primejdia. Nu mai puteam da îndărăt, de
ruşine. Nu m-am mai găsit sub stăpânirea acestui sentiment de dispreţ în
faţa primejdiei decât cu peripeţiile refugiului din 1944, când am stat sub
bombardamentul avioanelor la Bucureşti şi la Adjud. După vreun ceas de
aşteptare, cât timp le-a amuţit glasul şi celor din clopotniţă, numai aud un
foşnet prin desişul pădurii, în faţa mea şi plesnituri de crengi rupte. Eram
sigur că dihania îşi face negreşit apariţia, când colo – spre plăcuta mea
surpriză – iese din pădure un om, hăitaş trimis să ne vestească că
vânătoarea a luat sfârşit deoarece haitaşii fiind rari, urşii rămăseseră în
urmă. Strig celor din turn vestea primită şi sar îndată băieţii de acolo,
începând glumele şi voia cea bună, aşezaţi pe pajişte, unde ne-am aşternut
la cercetarea pachetelor noastre cu cele de ale gurii.
Voind să-mi pun la probă talentul de ochitor, să le arăt deci
prietenilor ce avea să pătimească ursul, îmi fixez o ţintă şi trag; petiţia însă
n-a luat foc. Cum puşca nu era decât cu o ţeavă, trag a doua oară cu acelaşi
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rezultat în hazul de nedescris al prietenilor, care felicitau dihăniile muntelui
că au fost atât de generoase cu mine. La altă vânătoare nu m-am mai dus
după această întâmplare, hălăduind în pace despre mine gaiţele şi alunarii,
chiar cei de pe dealul Dârţului din apropierea casei.
Una din distracţiile mele cele mai plăcute în timpul verii, mai ales
prin cursul inferior era bălăcitul în Bistriţa, unde am învăţat să înnot
binişor. Am început întăi broşteşte, adecă ridicând deodată ambele mâni,
apoi am trecut la voiniceşte, înnot mai cu spor prin care nu-ţi mai intră apă
în gură, braţele folosindu-se alternativ. Oricât de bun înotător ai fi însă,
Bistriţa e o apă periculoasă fiind repede şi cu vârtejuri în bulboane. Nu
odată m-am găsit în primejdie; de câteva ori însă am salvat pe alţii.

Ciurea, Cernescu, Papadopol şi altele. Peste tot am întâlnit atenţie şi
bunăvoinţă, nedezminţindu-se proverbiala ospitalitate moldovenească.
De multe ori stăteam vara câte o săptămână întreagă la mătuşa mea,
maica Savastiea Marcoci de la Varatec, ucenica maicelor Miclescu şi soră
cu moşul Vasile Lăcătuşu. Maica ţinea mult la mine şi adesea, pentru
acoperirea micilor mele cheltuieli cu plimbările, îmi mai împrospăta cu
mare bucurie fondurile. Îmi amintesc că eram în Văratec cu fratele meu, cu
Ion, când s-a aprins mănăstirea. Mătuşă-mea era la biserica mare, la
utrenie, fiind eclesiarhă. Ne-am trezit în vaietele şi strigătele de ajutor ale
bietelor maice şi în dangătul prelung al clopotelor, fiind cam după miezul
nopţii. Ne-am împachetat repede bagajele noastre şi scoţându-le în ogradă
ne-am urcat pe casă aşternând acoperişul de draniţă cu ţoale ude, căci
zburau din toate părţile prin văzduh scântei mari şi chiar cărbuni. M-a
impresionat extraordinar acest foc mare care a distrus într-o clipă întreaga
incintă. Maicile, neputincioase, neavând nici un mijloc pentru stăvilirea
dezastrului, se mărgineau a ţine în mână, fiecare, câte o icoană a Maicii
Domnului, pe care o tot repezeau înainte prin aer, împotriva focului,
ameninţându-l. Din fericire, pârjolul n-a depăşit zidurile incintei. Mătuşa şi-a
lăsat casa în voia soartei, alergând prin fum şi flăcări pentru a salva odoarele
mănăstirii, argintăria şi veşmintele scumpe. Când a venit acasă, după
domolirea focului, văzându-ne bagajele în ogradă, a râs de noi pentru graba
de a ne salva propria noastră avere. Ea aflase însă de la maicele vecine că tot
timpul am stat pe acoperiş având grijă şi de casa din apropiere.
De la Răpciune la Văratec mergeam uneori şi pe jos, de-a dreptul
peste munte, pe drumul cel mai scurt: Crăcăoani-Mitocul lui Balan-Audia,
astăzi o potecă, altă dată însă drum de căruţă, singura legătură mai
lesnicioasă între Târgu Neamţ şi Valea Bistriţei, spre Hangu. Când aveam
de stat mai puţin, mergeam la Văratec călare.
Tot în vara aceluiaşi an am făcut o plimbare, călare, până la Neagra
Şarului, unde era preot un neam al nostru, preotul Vasile Marcoci, văr bun
cu bunicul. Preotul Marcoci s-a însurat la Neagra stabilindu-se acolo, unde
nevastă-sa Tuţa, fată de a lui Tofan, i-a adus o frumoasă avere în
pământuri şi vite. Am stat câteva zile făcând şi o frumoasă excursie pe
Călimani, împreună cu Tuţa, o femeie chipeşă, nu frumoasă, dar
inteligentă, vioaie şi foarte energică. Ea administra averea şi conducea
gospodăria aşa de mare, cum numai la o curte boierească de frunte se putea
vedea. Pretutindeni i-am găsit pe dorneni vrednici de admiraţie, atât prin
frumuseţea şi distincţia tipului ce vădea o rasă sănătoasă, cât şi pentru
strălucirea portului lor ţărănesc, fiind mai toţi oameni cu stare bună.

Biserica M-rii Văratec

Prin clasa a şaptea, invitat de colegul meu Leon Băncilă, am luat-o
în vacanţa de vară spre Fălticeni, hălăduind cu dânsul pe acolo vreme de
vreo zece zile, din sat în sat. Am străbătut cu el Baia, Petia, Slatina,
Mălinii şi Găineştii, oprindu-ne câte puţin pe la rude şi cunoscuţi de ai
colegului meu. Am cunoscut cu acest prilej familiile Lalescu, Beldiceanu,
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bietelor maice şi în dangătul prelung al clopotelor, fiind cam după miezul
nopţii. Ne-am împachetat repede bagajele noastre şi scoţându-le în ogradă
ne-am urcat pe casă aşternând acoperişul de draniţă cu ţoale ude, căci
zburau din toate părţile prin văzduh scântei mari şi chiar cărbuni. M-a
impresionat extraordinar acest foc mare care a distrus într-o clipă întreaga
incintă. Maicile, neputincioase, neavând nici un mijloc pentru stăvilirea
dezastrului, se mărgineau a ţine în mână, fiecare, câte o icoană a Maicii
Domnului, pe care o tot repezeau înainte prin aer, împotriva focului,
ameninţându-l. Din fericire, pârjolul n-a depăşit zidurile incintei. Mătuşa şi-a
lăsat casa în voia soartei, alergând prin fum şi flăcări pentru a salva odoarele
mănăstirii, argintăria şi veşmintele scumpe. Când a venit acasă, după
domolirea focului, văzându-ne bagajele în ogradă, a râs de noi pentru graba
de a ne salva propria noastră avere. Ea aflase însă de la maicele vecine că tot
timpul am stat pe acoperiş având grijă şi de casa din apropiere.
De la Răpciune la Văratec mergeam uneori şi pe jos, de-a dreptul
peste munte, pe drumul cel mai scurt: Crăcăoani-Mitocul lui Balan-Audia,
astăzi o potecă, altă dată însă drum de căruţă, singura legătură mai
lesnicioasă între Târgu Neamţ şi Valea Bistriţei, spre Hangu. Când aveam
de stat mai puţin, mergeam la Văratec călare.
Tot în vara aceluiaşi an am făcut o plimbare, călare, până la Neagra
Şarului, unde era preot un neam al nostru, preotul Vasile Marcoci, văr bun
cu bunicul. Preotul Marcoci s-a însurat la Neagra stabilindu-se acolo, unde
nevastă-sa Tuţa, fată de a lui Tofan, i-a adus o frumoasă avere în
pământuri şi vite. Am stat câteva zile făcând şi o frumoasă excursie pe
Călimani, împreună cu Tuţa, o femeie chipeşă, nu frumoasă, dar
inteligentă, vioaie şi foarte energică. Ea administra averea şi conducea
gospodăria aşa de mare, cum numai la o curte boierească de frunte se putea
vedea. Pretutindeni i-am găsit pe dorneni vrednici de admiraţie, atât prin
frumuseţea şi distincţia tipului ce vădea o rasă sănătoasă, cât şi pentru
strălucirea portului lor ţărănesc, fiind mai toţi oameni cu stare bună.

Biserica M-rii Văratec

Prin clasa a şaptea, invitat de colegul meu Leon Băncilă, am luat-o
în vacanţa de vară spre Fălticeni, hălăduind cu dânsul pe acolo vreme de
vreo zece zile, din sat în sat. Am străbătut cu el Baia, Petia, Slatina,
Mălinii şi Găineştii, oprindu-ne câte puţin pe la rude şi cunoscuţi de ai
colegului meu. Am cunoscut cu acest prilej familiile Lalescu, Beldiceanu,
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În vara anului următor, după absolvirea seminarului, am înseninat în
vacanţa mare tocmai la Diocheţi, judeţul Putna, răspunzând invitaţiei
fostului meu coleg I. Vasiliu. Am făcut îndată acolo strânsă prietenie cu
localnicii, studenţi şi elevi de pe la diferite şcoli, cu care am colindat apoi
peste douăzeci de sate, trezindu-mă, după vreo două săptămâni, tocmai la
Urecheşti, la o nuntă, în Râmnicu Sărat. Eram totdeauna într-un grup de
şapte-opt tineri, grup care se reînnoia în fiecare sat ce-l vizitam. Unii
rămâneau, dar totdeauna le lua locul alţii, cunoştinţele noi, până când la
Dălhăuţi, am intrat pe mâna fraţilor Marosin, mai târziu unul avocat iar
altul general-medic, care m-au reţinut câteva zile, petrecând cu ei mai bine
ca oriunde. Trecând numai prin sate de podgoreni, nu întrebuinţam apa
decât numai pentru spălat. Totuşi petrecerile noastre nu constau în beţii,
dar găzduiţi numai pe la gospodari fruntaşi, până şi dulceaţa tradiţională nu
ni se servea decât tot cu vin; aşa era obiceiul podgorenilor, unde totuşi am
întâlnit mai puţini oameni beţi decât pe la noi în munte, unde vinul se
cumpără. Ajungând noi prin Străoane, Găgeşti, bag de seamă că prea mi se
da o atenţie deosebită, cu loc de cinste la masă, cu delicate atenţii şi cu
insistenţă de a mai zăbovi. Fraţii Marosin şi cu alţi câţiva din trupa noastră,
ca să poată petrece bine prin popasurile noastre, strecurau discret în
familiile ce le vizitam, că am terminat seminarul şi că sunt candidat de
însurătoare, un teatru deci care le-a prins de minune şi în care m-am
complăcut fiindcă nu mă angaja cu nimic şi nici nu eram autorul farsei,
despre care nici n-am ştiut o bucată de vreme. Pe atunci licenţiaţii în
teologie erau foarte rari şi în Putna, mulţi din preoţii care aveau fete de
măritat doreau să le dea după seminarişti. Am cunoscut multe fete
frumoase şi distinse, dar nici în ruptul capului nu mă gândeam la
însurătoare, fiind ferm hotărât să învăţ mai departe, lucru care şi era aranjat
acasă, cu părinţii. Şi aşa, intrat fără să ştiu în antrepriza tovarăşilor, am
consimţit tacit, ducând-o într-o veselie şi petrecere din sat în sat. În această
expediţie romanţioasă am trecut, poposind cel puţin câte o zi prin
Străoane, Vităneşti, Găgeşti, Jariştea şi Odobeşti. Din Dălhăuţi am colindat
cu fraţii Marosin şi câteva sate din Râmnic, petrecând la o nuntă din
Urecheşti unde am auzit pentru prima dată cântecul „Tudoriţo nene”, care
mi-a plăcut mult, cântat de o soră a Marosinilor.
În tot timpul excursiei, totdeauna în grup de băieţi şi fete, ne petreceam
vremea făcând muzică, în conversaţii şi glume, mai rar discuţii serioase,
foarte puţin dans şi niciodată beţii. Obişnuit, organizam aşa numitele jocuri
de salon cu păcăleli şi glume, cărora li se mai zicea şi „gajuri”, din care-mi
mai amintesc: Aş mînca o portocală; Pleacă trenul; Ah mă doare; Tribunalul
secret; Testamentul, şi multe altele, care mai de care mai hazlii.
Nu ştiu cum s-a făcut că prieteniile legate cu prilejul acestui lung

pelerinaj n-au mai fost cultivate. E curios lucru că, deşi eram acum între 19
şi 21 de ani, unii studenţi chiar, ne petreceam mare parte din timp mai mult
cu jocuri copilăreşti, cu nebunii aş putea spune. Astfel îmi amintesc că la
Dălhăuţi făceam pe pajiştea verde, în grădină, un cerc larg de băieţi şi fete,
care ţinându-ne strâns de mână ne învârteam de mai multe ori cu viteză.
Cel ce se ţinea mai slab, desfăcându-se din cerc, cădea jos trăgând şi pe
alţii. Jocul era cam barbar în felul lui, dar era motiv de râs mult. De bună
seamă, fetele erau menajate, dar totuşi se întâmpla de mai cădeau şi ele. În
jocul de cărţi nu ne prindeam niciodată, habar n-aveam de această treabă şi
chiar mai târziu, după ce m-am însurat, nu jucam decât foarte rar, ferindumă cu hotărâre de această patimă, care a distrus atâţia oameni.
În 1900, după examenul ce-l dădusem în iunie eram absolvent cu
diplomă al clasei a opta la Seminarul Veniamin din Iaşi. Pentru marea
majoritate a colegilor mei, diploma era ţinta principală a strădaniilor,
pentru că le garanta repede căpătarea unei parohii, pentru unii demult
aleasă de părinţi ori de viitorii socri, cu salarul, dar mai ales cu venitul
visat. Gândul meu însă de a trece îndată la Universitate mă frământa de
vreun an-doi, dar după absolvirea seminarului devenise o poruncă de la
care nimic nu m-ar fi putut abate. Simţeam o atracţie spre carte, spre o
activitate culturală, dar nu e mai puţin adevărat că şi titlul de student mă
atrăgea, fiind foarte preţuit şi onorat pe atunci. Nu era rar să fi văzut pe
atunci oameni învăţaţi şi cu situaţii mari punându-şi printre titluri şi pe
acela de „vechi student” în litere, în filosofie etc. Aşadar, mai cu seamă în
vara anului 1900, stăruinţa mea de a continua învăţătura se accentua
hotărât. Nici nu voiam să aud de planurile mamei, mai ales, de a mă
gospodări şi preoţi. Mă bizuiam în această atitudine şi pe faptul cunoscut
îndeajuns de mine că fiind cel mai mare dintre copii, părinţii mă răsfăţau
şi-mi intrau în voie adesea, deci nu se putea să mă refuze nici de data
aceasta. De altfel, tata, cu toate că în principiu era de părerea maică-mi, nu
mi-a arătat niciodată în chip limpede care-i era dorinţa. Lăsa acest lucru,
oarecum, la alegerea mea. Deduc totuşi că ar fi fost mai bucuros să nu
învăţ mai departe, din faptul că în vara acelui an mi-a înlesnit cu mână
largă două excursii: una la Dorna, la rudele de acolo şi una la Brusturi, la o
nuntă unde se aranjase, fără să ştiu ceva, anumite legături care să mă ducă
la căsătoria şi intrarea mea în preoţime. M-am dus, am cunoscut acolo
multă lume simpatică şi pe protoiereul judeţului respectiv, care mi-a făcut
propuneri ademenitoare, adecă o fată bună, o parohie bogată cum şi alte
perspective, asigurându-mă în acelaşi timp că, dacă accept, mă va lua sub
protecţia sa. Nici această atât de măgulitoare atenţie ce mi se acorda n-a
putut să mă abată de la hotărârea ce o luasem, aceea de a pleca la Bucureşti
şi de a mă înscrie la universitatea de acolo.
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ca oriunde. Trecând numai prin sate de podgoreni, nu întrebuinţam apa
decât numai pentru spălat. Totuşi petrecerile noastre nu constau în beţii,
dar găzduiţi numai pe la gospodari fruntaşi, până şi dulceaţa tradiţională nu
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mi-a arătat niciodată în chip limpede care-i era dorinţa. Lăsa acest lucru,
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Pe de altă parte, de foarte mare folos mi-a fost noua bibliotecă a
Fundaţiei „Regele Carol I”, unde găseam uşor nu numai cărţile ce mă
intereseau, dar şi un confort excepţional ca şi liniştea şi ordinea cuvenită.
O şansă nebănuită am avut în găsirea condiţiilor de viaţă îndată după
aşezarea mea în Bucureşti. Această problemă, pe atunci când nu erau burse
şi internate, sta ca un punct de răscruce pentru studenţi în genere, deoarece
nu puţini au fost cei care şi-au ruinat sănătatea din pricina unor proaste
condiţii de trai, iar mulţi au fost derutaţi din această pricină de la drumul şi
ţinta ce-şi croiseră prin înscrierea în universitate.
Ajuns în capitală am găzduit, provizoriu, în strada Ştirbei Vodă, la
Sirigeanu, funcţionar C.F.R., de loc din comuna Bistricioara şi prieten cu
tata. După ce am schimbat încă o gazdă-două, de Crăciun, pe care l-am
petrecut în Bucureşti, am nimerit, prin recomandaţia lui Sirigeanu, tocmai
în Calea Victoriei, la un cunoscut actor de la Teatrul Naţional, vis-à-vis de
Biserica Albă. Norocul m-a slujit cum nu se poate mai fericit, căci
nimerisem la nişte oameni în adevăr buni. Fiind singuri, fără copii, în
scurtă vreme am fost socotit, atât de „nenea Iancu” ca şi de soţia sa, ca pe
cineva din familia lor. Luam masa cu dânşii, iar când aveam de învăţat, mă
retrăgeam în salon unde nu mă tulbura nimeni, afară de cazul când veneau
musafiri mai simandicoşi, obişnuit, artişti şi artiste, colegi şi prieteni ai
maestrului. Dealtfel, mai totdeauna eram prezentat ca rudă şi puteam, după
plac, ori să rămân cu ei, ori să trec în altă cameră, scuzându-mă că sunt
ocupat. Faptul că aveam prilejul să cunosc astfel nu puţini dintre
intelectualii Bucureştiului, nu numai artişti dar şi scriitori, să ascult
conversaţiile lor şi să văd cum trebuie să se comporte cineva în societate, a
contribuit mult la fasonarea şi ridicarea mea, biet sălbatec din creierii
munţilor, străin aproape cu totul de ceea ce în saloanele din lumea „bună”
era cunoscut sub numele de „stil” şi „etichetă”. Modestia şi bunul simţ ca
şi şcoala ce o învăţam de la doamna Petrescu şi de la nenea Iancu m-au
ajutat încă de la început să nu fiu pus chiar printre neciopliţi, ba
dimpotrivă. Dacă însă mă făcusem vinovat de vreo stângăcie, ea era
minimalizată şi corectată părinteşte, de obicei seara după masă, când d-na
şi dl. Petrescu trecând în revistă „întâmplările zilei” aduceau vorba şi de
greşelile unora dintre musafiri.
Intrasem cum se vede într-un mediu pe care nici nu l-aş fi putut visa.
Nenea Iancu, cum îi ziceau d-lui Petrescu colegii şi prietenii, era foarte bun
şi prietenos cu mine, îmi vorbea despre teatru şi muzică, îmi povestea lucruri
interesante din viaţa şi goana după glorie a artiştilor: triumfuri şi căderi,
strădanii şi talente mari, dar şi de vicii şi cancanuri, păcate destul de

Mai pe toamnă am căpătat, în sfârşit, deplina învoire a părinţilor
pentru împlinirea dorinţei mele, punând tata mare nădejde în făgăduinţa lui
Gh. Panu, mare gazetar în Capitală şi cunoscut om politic, că-mi va găsi un
serviciu care să-mi permită asigurarea întreţinerii pe tot timpul cât voi
urma Universitatea. S-a văzut însă repede că nădejdea noastră s-a adeverit
zadarnică, deoarece nici scrisorile ce i s-au adresat de către tata şi nici
audienţa ce i-am cerut-o n-au folosit la nimic.
După cum am mai spus, ceea ce mă îndemna să mă duc la Bucureşti
nu era numai teologia, care nu mă prea atrăgea dat fiind felul cum mi se
predase în seminar, ci dorinţa arzătoare de a mă cultiva, atras fiind mai
ales spre litere, filosofie şi istorie. Nenorocul meu însă era că absolvirea
seminarului nu-mi dădea dreptul să frecventez decât teologia. Excepţional
însă, eram obligaţi să urmăm şi cursurile de logică, pedagogie, istoria
românilor, istoria literaturii române şi dreptul roman. De această prevedere
a legii pentru organizarea facultăţii de teologie m-am folosit cât am putut
mai bine, mai ales că la aceste cursuri aveam ca profesori figuri ilustre ca
T. Maiorescu, Coco Dumitrescu-Iaşi, Ion Bianu şi D. Onciul. Mai audiam
apoi adesea şi cursurile tot atât de atrăgătoare ale lui S. Mehedinţi, C.
Rădulescu-Motru şi mai târziu ale lui N. Iorga. La Teologie erau apreciaţi
ca buni profesori dr. Nitzulescu şi preotul C. Nazarie.

Universitatea din Bucureşti în prima jumătate a secolului trecut.
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Pe de altă parte, de foarte mare folos mi-a fost noua bibliotecă a
Fundaţiei „Regele Carol I”, unde găseam uşor nu numai cărţile ce mă
intereseau, dar şi un confort excepţional ca şi liniştea şi ordinea cuvenită.
O şansă nebănuită am avut în găsirea condiţiilor de viaţă îndată după
aşezarea mea în Bucureşti. Această problemă, pe atunci când nu erau burse
şi internate, sta ca un punct de răscruce pentru studenţi în genere, deoarece
nu puţini au fost cei care şi-au ruinat sănătatea din pricina unor proaste
condiţii de trai, iar mulţi au fost derutaţi din această pricină de la drumul şi
ţinta ce-şi croiseră prin înscrierea în universitate.
Ajuns în capitală am găzduit, provizoriu, în strada Ştirbei Vodă, la
Sirigeanu, funcţionar C.F.R., de loc din comuna Bistricioara şi prieten cu
tata. După ce am schimbat încă o gazdă-două, de Crăciun, pe care l-am
petrecut în Bucureşti, am nimerit, prin recomandaţia lui Sirigeanu, tocmai
în Calea Victoriei, la un cunoscut actor de la Teatrul Naţional, vis-à-vis de
Biserica Albă. Norocul m-a slujit cum nu se poate mai fericit, căci
nimerisem la nişte oameni în adevăr buni. Fiind singuri, fără copii, în
scurtă vreme am fost socotit, atât de „nenea Iancu” ca şi de soţia sa, ca pe
cineva din familia lor. Luam masa cu dânşii, iar când aveam de învăţat, mă
retrăgeam în salon unde nu mă tulbura nimeni, afară de cazul când veneau
musafiri mai simandicoşi, obişnuit, artişti şi artiste, colegi şi prieteni ai
maestrului. Dealtfel, mai totdeauna eram prezentat ca rudă şi puteam, după
plac, ori să rămân cu ei, ori să trec în altă cameră, scuzându-mă că sunt
ocupat. Faptul că aveam prilejul să cunosc astfel nu puţini dintre
intelectualii Bucureştiului, nu numai artişti dar şi scriitori, să ascult
conversaţiile lor şi să văd cum trebuie să se comporte cineva în societate, a
contribuit mult la fasonarea şi ridicarea mea, biet sălbatec din creierii
munţilor, străin aproape cu totul de ceea ce în saloanele din lumea „bună”
era cunoscut sub numele de „stil” şi „etichetă”. Modestia şi bunul simţ ca
şi şcoala ce o învăţam de la doamna Petrescu şi de la nenea Iancu m-au
ajutat încă de la început să nu fiu pus chiar printre neciopliţi, ba
dimpotrivă. Dacă însă mă făcusem vinovat de vreo stângăcie, ea era
minimalizată şi corectată părinteşte, de obicei seara după masă, când d-na
şi dl. Petrescu trecând în revistă „întâmplările zilei” aduceau vorba şi de
greşelile unora dintre musafiri.
Intrasem cum se vede într-un mediu pe care nici nu l-aş fi putut visa.
Nenea Iancu, cum îi ziceau d-lui Petrescu colegii şi prietenii, era foarte bun
şi prietenos cu mine, îmi vorbea despre teatru şi muzică, îmi povestea lucruri
interesante din viaţa şi goana după glorie a artiştilor: triumfuri şi căderi,
strădanii şi talente mari, dar şi de vicii şi cancanuri, păcate destul de

Mai pe toamnă am căpătat, în sfârşit, deplina învoire a părinţilor
pentru împlinirea dorinţei mele, punând tata mare nădejde în făgăduinţa lui
Gh. Panu, mare gazetar în Capitală şi cunoscut om politic, că-mi va găsi un
serviciu care să-mi permită asigurarea întreţinerii pe tot timpul cât voi
urma Universitatea. S-a văzut însă repede că nădejdea noastră s-a adeverit
zadarnică, deoarece nici scrisorile ce i s-au adresat de către tata şi nici
audienţa ce i-am cerut-o n-au folosit la nimic.
După cum am mai spus, ceea ce mă îndemna să mă duc la Bucureşti
nu era numai teologia, care nu mă prea atrăgea dat fiind felul cum mi se
predase în seminar, ci dorinţa arzătoare de a mă cultiva, atras fiind mai
ales spre litere, filosofie şi istorie. Nenorocul meu însă era că absolvirea
seminarului nu-mi dădea dreptul să frecventez decât teologia. Excepţional
însă, eram obligaţi să urmăm şi cursurile de logică, pedagogie, istoria
românilor, istoria literaturii române şi dreptul roman. De această prevedere
a legii pentru organizarea facultăţii de teologie m-am folosit cât am putut
mai bine, mai ales că la aceste cursuri aveam ca profesori figuri ilustre ca
T. Maiorescu, Coco Dumitrescu-Iaşi, Ion Bianu şi D. Onciul. Mai audiam
apoi adesea şi cursurile tot atât de atrăgătoare ale lui S. Mehedinţi, C.
Rădulescu-Motru şi mai târziu ale lui N. Iorga. La Teologie erau apreciaţi
ca buni profesori dr. Nitzulescu şi preotul C. Nazarie.
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frecvente în lumea artiştilor şi a scriitorilor. Aflam astfel cu mare mirare că
în lumea artei, unde socoteam că bunătatea şi colegialitatea străluceau mai
mult ca oriunde, domnea adesea cea mai sălbatecă invidie.

Bucureşti cât şi în restul ţării. Stând la actorul Petrescu mergeam la teatru
oricând voiam, punându-mi-se la dispoziţie un bilet „de favoare”. Astfel
numai am putut să am şi eu fericirea de a-l vedea de două ori jucând pe
marele actor italian.
În cei doi ani cât am stat la Petrescu, întâi în Calea Victoriei şi apoi în
str. Eminescu, unde s-a mutat în casă proprie, mergeam adesea şi la Operă,
care era atunci în localul teatrului liric de lângă Cişmigiu. Nu numai că teatrul
nu mă costa nici un ban, dar adesea, atât nenea Iancu cât şi d-na Petrescu, îmi
povesteau pe scurt cuprinsul piesei cu o zi-două mai înainte, atrăgându-mi
luarea aminte mai ales pentru reprezentaţiile de Operă, care sunt scenele şi
ariile celebre în care domina primadona, tenorul, baritonul ori orchestra. Am
auzit-o pe Mara D’Asti, pe Darclee, am fost apoi la festivalurile date în folosul
Mărioarei Ventura şi a lui Toni Bulandra, spre a se duce în străinătate pentru
perfecţionare. Am văzut-o apoi jucând de mai multe ori pe marea noastră
tragediană Agata Bârsescu, ca şi pe Petru Liciu. La Iaşi, în ultimii ani de
seminar îl văzusem jucând pe Matei Millo în Cucoana Chiriţa, o reprezentaţie
de adio a bătrânului artist, pe care ieşenii au transformat-o într-o sărbătoare
triumfală pentru creatorul teatrului românesc. Tot la Iaşi îl văzusem jucând şi
pe marele artist dramatic italian, Rossi.
Făcând sărbătorile Crăciunului la Bucureşti, am cam tânjit după
datinile de acasă; obiceiurile de acolo mi se păreau cu totul serbede şi apoi
lipsea şi obişnuitul porc cu toate bunătăţile în care era prefăcut de mama
după datinile strămoşeşti. Abundenţa de la Răpciune era înlocuită, la
Bucureşti, cu o simplă plăcintă cu carne, pe care nenea Iancu, un mare
iubitor de lucruri bune, avusese grija s-o comande din vreme la o simigerie
din cele mai reputate ale Capitalei. Totdeauna această „delicatesă” era
cinstită deosebit de gazda mea, fiind invitaţi şi câţiva din prietenii mai
apropiaţi la ceremonie.
Nenea Iancu, când nu era ocupat cu studiul şi învăţarea rolului,
care-i da mult de lucru ca şi repetiţiile, deoarece juca des, se ocupa de
trebile bărbăteşti ale gospodăriei cu aceeaşi pasiune ca şi de arta sa. Îl
admiram în această îndeletnicire cu deosebire toamna, la punerea
murăturilor, treabă în care era mare meşter. Tare era fericită d-na Petrescu,
că deşi bărbatu-său era atât de înconjurat de simpatia colegelor sale de
teatru, moarea nu i se trăgea niciodată, fiind curată ca cristalul!
Cariera sa, care-i aducea adesea clipe de mare bucurie, fiind unul
din cei mai mari artişti dramatici ai vremii, îi pricinuia totuşi şi mari
amărăciuni cîteodată din cauza intrigilor mărunte şi a invidiei ce înveninau
viaţa de artist, dar încă şi mai mult din pricina spiritului de favoritism, în

Fotografie din anul absolvirii Seminarului.

Totdeauna maestrul îmi vorbea cu mare admiraţie de gloriile
teatrului din acea vreme, îndeosebi de marele actor Gr. Manolescu şi de
Iulian, care murise de tânăr, abia de 35 de ani, în plină strălucire a
ascensiunei lui. Îmi povestea apoi despre marele actor dramatic italian, E.
Novelli, care jucase atunci de câteva ori şi pe scena Teatrului Naţional din
Bucureşti. Trecerea acestui mare artist prin România a făcut epocă pentru
teatrul nostru, deoarece lui Novelli i se datoreşte părăsirea recitării
declamatorii pe scenă cu tremoluri în voce şi înlocuirea ei prin prin
maniera simplă şi naturală de a vorbi. Artistul, spunea el, trebuie să-şi
joace rolul fără bombasticism, vorbind liniştit şi fără gesturi exagerate.
Această manieră se recomanda şi oratorilor în genere.
La noi, maniera declamatorie era reprezentată îndeosebi de artistul
Nottara, profesor de declamaţie la Conservatorul din Bucureşti. Lui
Novelli, deci, i se datoreşte părăsirea definitivă a recitării emfatice, atât în
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frecvente în lumea artiştilor şi a scriitorilor. Aflam astfel cu mare mirare că
în lumea artei, unde socoteam că bunătatea şi colegialitatea străluceau mai
mult ca oriunde, domnea adesea cea mai sălbatecă invidie.

Bucureşti cât şi în restul ţării. Stând la actorul Petrescu mergeam la teatru
oricând voiam, punându-mi-se la dispoziţie un bilet „de favoare”. Astfel
numai am putut să am şi eu fericirea de a-l vedea de două ori jucând pe
marele actor italian.
În cei doi ani cât am stat la Petrescu, întâi în Calea Victoriei şi apoi în
str. Eminescu, unde s-a mutat în casă proprie, mergeam adesea şi la Operă,
care era atunci în localul teatrului liric de lângă Cişmigiu. Nu numai că teatrul
nu mă costa nici un ban, dar adesea, atât nenea Iancu cât şi d-na Petrescu, îmi
povesteau pe scurt cuprinsul piesei cu o zi-două mai înainte, atrăgându-mi
luarea aminte mai ales pentru reprezentaţiile de Operă, care sunt scenele şi
ariile celebre în care domina primadona, tenorul, baritonul ori orchestra. Am
auzit-o pe Mara D’Asti, pe Darclee, am fost apoi la festivalurile date în folosul
Mărioarei Ventura şi a lui Toni Bulandra, spre a se duce în străinătate pentru
perfecţionare. Am văzut-o apoi jucând de mai multe ori pe marea noastră
tragediană Agata Bârsescu, ca şi pe Petru Liciu. La Iaşi, în ultimii ani de
seminar îl văzusem jucând pe Matei Millo în Cucoana Chiriţa, o reprezentaţie
de adio a bătrânului artist, pe care ieşenii au transformat-o într-o sărbătoare
triumfală pentru creatorul teatrului românesc. Tot la Iaşi îl văzusem jucând şi
pe marele artist dramatic italian, Rossi.
Făcând sărbătorile Crăciunului la Bucureşti, am cam tânjit după
datinile de acasă; obiceiurile de acolo mi se păreau cu totul serbede şi apoi
lipsea şi obişnuitul porc cu toate bunătăţile în care era prefăcut de mama
după datinile strămoşeşti. Abundenţa de la Răpciune era înlocuită, la
Bucureşti, cu o simplă plăcintă cu carne, pe care nenea Iancu, un mare
iubitor de lucruri bune, avusese grija s-o comande din vreme la o simigerie
din cele mai reputate ale Capitalei. Totdeauna această „delicatesă” era
cinstită deosebit de gazda mea, fiind invitaţi şi câţiva din prietenii mai
apropiaţi la ceremonie.
Nenea Iancu, când nu era ocupat cu studiul şi învăţarea rolului,
care-i da mult de lucru ca şi repetiţiile, deoarece juca des, se ocupa de
trebile bărbăteşti ale gospodăriei cu aceeaşi pasiune ca şi de arta sa. Îl
admiram în această îndeletnicire cu deosebire toamna, la punerea
murăturilor, treabă în care era mare meşter. Tare era fericită d-na Petrescu,
că deşi bărbatu-său era atât de înconjurat de simpatia colegelor sale de
teatru, moarea nu i se trăgea niciodată, fiind curată ca cristalul!
Cariera sa, care-i aducea adesea clipe de mare bucurie, fiind unul
din cei mai mari artişti dramatici ai vremii, îi pricinuia totuşi şi mari
amărăciuni cîteodată din cauza intrigilor mărunte şi a invidiei ce înveninau
viaţa de artist, dar încă şi mai mult din pricina spiritului de favoritism, în

Fotografie din anul absolvirii Seminarului.

Totdeauna maestrul îmi vorbea cu mare admiraţie de gloriile
teatrului din acea vreme, îndeosebi de marele actor Gr. Manolescu şi de
Iulian, care murise de tânăr, abia de 35 de ani, în plină strălucire a
ascensiunei lui. Îmi povestea apoi despre marele actor dramatic italian, E.
Novelli, care jucase atunci de câteva ori şi pe scena Teatrului Naţional din
Bucureşti. Trecerea acestui mare artist prin România a făcut epocă pentru
teatrul nostru, deoarece lui Novelli i se datoreşte părăsirea recitării
declamatorii pe scenă cu tremoluri în voce şi înlocuirea ei prin prin
maniera simplă şi naturală de a vorbi. Artistul, spunea el, trebuie să-şi
joace rolul fără bombasticism, vorbind liniştit şi fără gesturi exagerate.
Această manieră se recomanda şi oratorilor în genere.
La noi, maniera declamatorie era reprezentată îndeosebi de artistul
Nottara, profesor de declamaţie la Conservatorul din Bucureşti. Lui
Novelli, deci, i se datoreşte părăsirea definitivă a recitării emfatice, atât în
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care-şi făceau datoria unii din directorii generali ai Teatrului Naţional.
Ajunşi la conducerea instituţiei prin politică, puţin le păsa de cerinţele artei
şi astfel se puneau pe afiş şi piese slabe, iar rolurile artiştilor se distribuiau
pe sprânceană. Adesea îl auzeam pe maestru înjurând când îşi cetea şi
studia rolul, oprindu-se la un pasaj sau la un vers submediocru. În schimb
îl răzbuna de regulă publicul, fiindcă, oricât s-ar fi străduit actorii să dea
viaţă unei piese slabe, ea cădea totuşi, jucându-se cu sala goală. Evident,
directorul vrând-nevrând, trebuia s-o scoată de pe afiş.
Ion Petrescu avea un talent excepţional şi cu toate că nu fusese în
străinătate pentru perfecţionare, fiind dintr-o familie de oameni săraci, în
rolurile ce le juca, atât în piesele mari din literatura străină cât şi în piesele
lui Caragiale, ale lui Delavrancea şi ale altora dintre marii scriitori români ai
epocii, cu greu l-ar mai fi putut dubla altcineva. Cu câtă satisfacţie îmi vorbea
mai târziu despre succesele sale exprimate prin delirul sălii, prin distincţii şi
daruri ca şi prin prietenia şi dragostea ce i-o arătau autorii dramatici.
D-na Petrescu nu era mai prejos de ilustrul său soţ, îngrijind de
rosturile casei şi de bărbat. Aceasta din urmă era cea mai grea din toate
grijile ei, deoarece nenea Iancu nu putea veni regulat acasă, iar adesea
venea nervos şi plictisit de la teatru, fiind şi suferind de stomac, boală de
care nu se putea vindeca pentru că nu avea voinţa de a respecta
prescripţiile medicilor. Mai ales bunătăţile bufetului bogat de la teatru îl
făceau să uite adesea de sfaturile doctorului.
Deşi nu avea decât câteva clase secundare şi vreo câţiva ani de
conservator, doamnei Petrescu îi plăcea mult să citească. Într-o zi vede între
cărţile mele Sic cogito al lui Haşdeu; din lectura acestei cărţi a rămas
spiritistă pasionată, constituindu-şi, numai după vreo doi ani, un cerc cu
renume în capitală şi în ale cărui şedinţe se ajunsese şi la tămăduiri de boale.
De multe ori nenea Iancu, fiind mai sceptic, râdea de noua ei activitate; ea
însă nu se supăra deloc şi îşi vedea cu multă sârguinţă de studiul acestei
doctrine ca şi de practicarea ei. În ce mă priveşte, am rămas la convingerea
că, deşi sufletul nu e ceva ce poate fi pus sub microscop, a-i nega pentru
aceasta existenţa ar însemna să luăm o atitudine vădit neştiinţifică, tăgăduind
ceea ce nu pricepem. Multe lucruri, pe care omul, nepricepându-le, nu le-a
crezut, au fost totuşi admise mai târziu; bunăoară, că pământul e rotund, că
pământul se mişcă, că omul va putea să zboare prin aer şi să călătorească
comod pe fundul oceanelor etc. Omul mai are de învăţat încă multe şi de
descifrat atâtea din tainele firii ca să fie întrucâtva îndreptăţit de a spune un nu,
ritos, pentru ceea ce astăzi credem. Negaţia cu emfază în existenţa sufletului şi
a lui Dumnezeu nu vădeşte decât o suficienţă, fructul unei îngâmfări seci.

Faţă de aceste probleme deci, oricât de exigent ar fi cineva în
descifrarea lor, cea mai justă poziţie pe care ar trebui să rămână dacă e om
înţelept, ar fi doar aceea a îndoielii, a aşteptării, nici într-un caz cea a
negaţiei prosteşti. Omul s-a născut cu credinţa în Dumnezeu şi în existenţa
sufletului. Aceste credinţe le vedem exprimate în diverse chipuri încă din
paleolitic şi dacă primitivii vor fi ajuns la aceste credinţe prin frica de
necunoscut, omul civilizat a fost condus spre ele, între altele, de armonia
universală, care dacă nu ne confirmă cu precizie de laborator existenţa lui
Dumnezeu, reclamă totuşi ca logică şi firească existenţa unei forţe ce
guvernează lumea cu voinţă. Corpurile cereşti şi legile firii nu se bat
niciodată cap în cap aşa cum se ciocnesc socotelele omeneşti.
Voieşti numaidecât temeiuri experimentale pentru credinţa lui
Dumnezeu? Ce temei ai spre a afirma că fiinţa umană s-a desfăcut din
specia maimuţelor printr-o „smuncitură” sau printr-un „salt calitativ”?
Dacă s-ar smulge vreodată din sufletul omului credinţa în
Dumnezeu şi în existenţa sufletului, atunci de bună samă se va produce
saltul, dar nu înainte, ci înapoi spre animalitate, când nu-i vor mai rămâne
omului alte suporturi pentru viaţa lui decât mâncarea şi reproducerea.
Atunci va înflori ceea ce astăzi numai mijeşte, viclenia şi minciuna.
♦
În anul întâi la Teologie, mă atrăgeau prelegerile de la Litere şi
Filosofie, unde îndeosebi T. Maiorescu şi C. Dumitrescu-Iaşi se bucurau
de mare faimă, nu numai prin bogăţia cunoştinţelor ce le împărtăşeau, dar
şi prin forma impecabilă în care ni se prezentau. Mi se părea că C.
Dumitrescu-Iaşi, care era şi rectorul Universităţii, îl întrecea chiar şi pe
Maiorescu în ceea ce priveşte forma îngrijită a expunerii.
Cam în această vreme se ridicase şi Ateneul, o instituţie culturală de
mare prestigiu, atât ca arhitectură cât şi ca activitate, cu care se mândrea
Bucureştiul. Am urmărit cu punctualitate, ani de-a rândul, interesantele
conferinţe ce se ţineau aici de către cei mai de frunte dintre cărturarii ţării.
În primul an de facultate nu prea cultivam legături de prietenie cu
colegii sau cu alţi studenţi, fiindcă eram ocupat, dar şi pentru că la gazda
unde mă găseam nu puteam primi pe nimeni.
Trecut în anul doi, cu examenele la curent, am plecat în vacanţa
mare acasă, făcând părinţilor mare bucurie, întrucât cheltuiala cu
întreţinerea mea nu a fost zădarnică. Cu toate că nu fumam şi nici nu
cheltuiam banii pe nimicuri, nu scăpam fără 80-90 lei pe lună. Ajuns
acasă, aflu că părinţii socotiseră că a venit vremea să mă căsătorească, că
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care-şi făceau datoria unii din directorii generali ai Teatrului Naţional.
Ajunşi la conducerea instituţiei prin politică, puţin le păsa de cerinţele artei
şi astfel se puneau pe afiş şi piese slabe, iar rolurile artiştilor se distribuiau
pe sprânceană. Adesea îl auzeam pe maestru înjurând când îşi cetea şi
studia rolul, oprindu-se la un pasaj sau la un vers submediocru. În schimb
îl răzbuna de regulă publicul, fiindcă, oricât s-ar fi străduit actorii să dea
viaţă unei piese slabe, ea cădea totuşi, jucându-se cu sala goală. Evident,
directorul vrând-nevrând, trebuia s-o scoată de pe afiş.
Ion Petrescu avea un talent excepţional şi cu toate că nu fusese în
străinătate pentru perfecţionare, fiind dintr-o familie de oameni săraci, în
rolurile ce le juca, atât în piesele mari din literatura străină cât şi în piesele
lui Caragiale, ale lui Delavrancea şi ale altora dintre marii scriitori români ai
epocii, cu greu l-ar mai fi putut dubla altcineva. Cu câtă satisfacţie îmi vorbea
mai târziu despre succesele sale exprimate prin delirul sălii, prin distincţii şi
daruri ca şi prin prietenia şi dragostea ce i-o arătau autorii dramatici.
D-na Petrescu nu era mai prejos de ilustrul său soţ, îngrijind de
rosturile casei şi de bărbat. Aceasta din urmă era cea mai grea din toate
grijile ei, deoarece nenea Iancu nu putea veni regulat acasă, iar adesea
venea nervos şi plictisit de la teatru, fiind şi suferind de stomac, boală de
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Faţă de aceste probleme deci, oricât de exigent ar fi cineva în
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înţelept, ar fi doar aceea a îndoielii, a aşteptării, nici într-un caz cea a
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omului alte suporturi pentru viaţa lui decât mâncarea şi reproducerea.
Atunci va înflori ceea ce astăzi numai mijeşte, viclenia şi minciuna.
♦
În anul întâi la Teologie, mă atrăgeau prelegerile de la Litere şi
Filosofie, unde îndeosebi T. Maiorescu şi C. Dumitrescu-Iaşi se bucurau
de mare faimă, nu numai prin bogăţia cunoştinţelor ce le împărtăşeau, dar
şi prin forma impecabilă în care ni se prezentau. Mi se părea că C.
Dumitrescu-Iaşi, care era şi rectorul Universităţii, îl întrecea chiar şi pe
Maiorescu în ceea ce priveşte forma îngrijită a expunerii.
Cam în această vreme se ridicase şi Ateneul, o instituţie culturală de
mare prestigiu, atât ca arhitectură cât şi ca activitate, cu care se mândrea
Bucureştiul. Am urmărit cu punctualitate, ani de-a rândul, interesantele
conferinţe ce se ţineau aici de către cei mai de frunte dintre cărturarii ţării.
În primul an de facultate nu prea cultivam legături de prietenie cu
colegii sau cu alţi studenţi, fiindcă eram ocupat, dar şi pentru că la gazda
unde mă găseam nu puteam primi pe nimeni.
Trecut în anul doi, cu examenele la curent, am plecat în vacanţa
mare acasă, făcând părinţilor mare bucurie, întrucât cheltuiala cu
întreţinerea mea nu a fost zădarnică. Cu toate că nu fumam şi nici nu
cheltuiam banii pe nimicuri, nu scăpam fără 80-90 lei pe lună. Ajuns
acasă, aflu că părinţii socotiseră că a venit vremea să mă căsătorească, că
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decât să se întâmple să le aduc eu de pe la Bucureşti vreo noră ce nu le-ar
fi pe plac, mai bine să-mi caute ei o fată dintr-o familie cunoscută. Fata
căutată fiind găsită, toamna am plecat la Bucureşti cu nevasta, găzduind
tot la nenea Iancu, care acum se mutase în Strada Eminescu, în casă
proprie. Doamna Petrescu, care-şi pusese în gând să iau pe o nepoată de
a ei de prin Săcele, mi-a reproşat că m-am grăbit, dar s-a răzgândit
repede, arătându-i nevestei, tot timpul cât am mai stat la ei, o deosebită
dragoste. Ba încă, a venit într-o vară cu maestrul la M-rea Bistriţa unde
locuiam, împreună cu socrii.
Anul al doilea, stând şi nevasta cu mine, am fost mai puţin studios,
rămânând cu câteva examene pe toamnă. Examenele din anul al doilea şi
al patrulea, numite de stat, erau mult mai grele fiind generale, adică pentru
toate materiile din anul întâi şi doi.
În anul al treilea şi al patrulea nevasta n-a mai putut sta la Bucureşti,
deoarece în aprilie 1903 a venit pe lume Nuţa, primul copil.
M-am aşezat din nou la muncă, mai rărind-o cu distracţiile, chiar
dacă era vorba şi de conferinţele de la Ateneu. Lucrările de seminar de la
teologie erau numeroase şi destul de grele pentru cine le lua în serios.
Veniseră acum profesori noi, bine pregătiţi şi mai pretenţioşi, printre care
se distingea Mihălcescu. Munceam deci de zor la Fundaţie, unde
începusem a consulta din ce în ce mai intens izvoare străine, lucru
anevoios deoarece limba franceză în care erau scrise cele mai multe din
cărţile de care aveam nevoie nu se făcuse în seminar. Trebuia deci
neapărat să mă apuc de învăţat franţuzeşte.
Urmăream cu deosebire probleme de educaţie şi morală, îndemnat
în această direcţie şi de cursurile limpezi ale preotului C. Nazarie, care nu
preda după şabloane învechite, ci deschidea studenţilor orizonturi noi prin
legăturile ce le făcea între problemele puse de cursul său şi viaţa de toate
zilele, mai ales în cariera de preot pentru care ne pregăteam. Aceasta m-a
şi determinat ca subiectul pentru teza mea de licenţă să-l iau din materia
predată de Nazarie şi anume „Binele Moral”. Lucrarea se cerea şi tipărită.
Am muncit mult, trebuind să consult vreo 20 de autori străini, îndeosebi
lucrări privind istoria filosofiei, spre a se vedea în ce consta binele moral
după diferitele şcoli filosofice, începând de la greci.
E o lucrare şcolărească, mai mult o compilaţie fără cuvenita
adâncime şi sistematizare; dar ea denotă totuşi o sferă de preocupări pe
care nu le-am părăsit niciodată, închinate ridicării morale a omului.
Totdeauna am socotit că omul nu poate fi fericit dacă nu năzuieşte să fie
mai bun şi mai bun, nu poate fi cineva dacă nu va fi însufleţit de iubirea de

aproapele său. Un om care e gata să se sacrifice pentru binele altuia, care
nu urăşte pe nimeni, acela este în adevăr un om superior.
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În această categorie se găsesc savanţii care se străduiesc în descoperiri
menite să îndulcească suferinţele omeneşti, misionarii ce se primejduiesc în
mijlocul sălbaticilor ca Livingstone, spre a-i câştiga pentru o viaţă superioară.
Nu preţuiesc însă fanatismele politice, religioase ori de altă natură sub cuvânt
că se luptă pentru o cauză bună, deoarece „binele” acesta e foarte relativ.
♦
La finele anului 1904 am terminat Facultatea de Teologie şi în
aprilie 1905 mi-am luat licenţa cu opt şi cincizeci. Subiectul tezei mele a
fost „Binele moral”, comisia de examinare fiind compusă din: preotul
econom C. Nazarie ca preşedinte şi din profesorii B. Cireşanu, C.
Chiriacescu, D. Boroianu şi I. Mihălcescu ca membri.
♦
Socrul meu, Gh. Constantiniu, învăţător în satul Mănăstirea Bistriţa,
om cu stare şi trecere multă, dorea să fiu preot acolo unde însă nu era altă
biserică decât mănăstirea. Trebuia deci creată aici o parohie care să-şi aibă
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preotul ei, neatârnat de călugării mănăstirii. După mari stăruinţe s-a făcut
repede noua parohie, dar urma ca Mitropolia Moldovei să aprobe numirea
mea. Aici însă nu se putea face nimic fără bacşiş şi sfintele urechi ale
chiriarhului fuseseră informate deja prin protopopul judeţului Neamţ că aş
fi luat la însurătoare o zestre frumoasă, din care trebuia ciupit ceva.
Prietenul nedespărţit al mitropolitului Partenie era Dragomir
Dumitrescu, profesor de Istoria Bisericii Române la Facultatea de Teologie
din Bucureşti. Fostul meu profesor la facultate era însoţitorul de
pretutindeni al lui Partenie, atât în vizitele sale pastorale ca şi în inspecţiile
pe la mănăstiri şi schituri.
Prin el se vindeau rangurile la preoţi, prin el se numeau şi se
schimbau stareţii şi tot prin acest samsar de cele sfinte se ocupau parohiile
mai bune din eparhie. Până şi dascălii de la bisericile din sate trebuiau să
treacă prin sita acestui profesor de istoria bisericii române de la Facultatea de
Teologie. Pentru ca loviturile să fie reuşite, se găsea în fruntea fiecărui judeţ
din eparhie câte un protopop meşter în „tunderea oilor”, operaţie pe care o
săvârşea sau o ajuta cu prefăcută smerenie, cu făţarnică frică de Dumnezeu.
Acestor agenţi ai săi, mitropolitul nu le cerea nici învăţătură multă, nici darul
cuvântului şi încă şi mai puţin simţul creştinesc de demnitate şi de
corectitudine. Meritul lor de căpetenie nu era decât acela de a descoperi cât
mai multe şi mai grase surse pentru chivernisirea sfintelor buzunare.
Dându-mi seama de această situaţie, eram gata să renunţ la cariera
preoţească pe care nu înţelegeam s-o cumpăr cu bani. Socrul meu însă, mai
tenace şi contând mult pe sprijinul oamenilor politici locali, s-a plâns
deputatului Negrea ca şi lui Nicu Albu. Acesta din urmă, om foarte
influent în partidul liberal, s-a adresat îndată lui Emil Costinescu, ministru
de finanţe atunci şi şeful organizaţiei partidului liberal din judeţul Neamţ.
Noua parohie era acum creată şi cuprindea şi satele Sarata şi Viişoara,
dimpreună cu satul şi schitul Doamna, unde Costinescu avea moşie. Eu
solicitasem postul vacant de paroh, dar mitropolitul întârzia cu aprobarea
aşteptând suma pe care Dragomir Dumitrescu şi cu protopopul judeţului
apreciaseră că aş putea-o da. Informat de această stare de lucruri atât de
ruşinoasă, ministrul Costinescu îi trimite mitropolitului o scrisoare.
Rezultatul n-a întârziat, primind răspuns prin protopop că
mitropolitul a hotărât să-mi facă hirotonia chiar la M-rea Bistriţa şi că ar
dori ca solemnitatea aceasta să aibă loc cât mai curând, spre a-i face
plăcere ministrului. Mitropolitul şi-a exprimat dorinţa să fie găzduit în
Piatra de către Nicu Albu cu acest prilej. Protopopul, ducându-se la Albu
cu această dorinţă, are neplăcerea de a afla de la acesta că nu numai că nu-l
va primi pe mitropolit în casa sa, dar că refuză de a-l şi vedea.
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Astfel stând lucrurile, sunt chemat după Ispas la M-rea Neamţului,
unde se găsea mitropolitul, venit pentru hramul mănăstirei. Îndată ce i-am
fost prezentat, primele vorbe ce mi le-a adresat au fost cele cuprinse în
cunoscutul psalm care spune: „nu vă nădăjduiţi în boieri şi în fiii
oamenilor”, o aluzie la protecţia de care mă bucuram din partea lui
Costinescu şi a lui Nicu Albu. De bună seamă că această protecţie nu-i era
deloc pe plac, i-ar fi convenit mai bine să apelez la protecţia cu plată a
„boierului”, căci aşa era cunoscut profesorul Dragomir Dumitrescu în
anturajul acestui mitropolit.
La Neamţ fusesem chemat spre a lua cunoştinţă că voi fi hirotonisit
de însuşi mitropolitul pe ziua de 15 august la Văratec, de hramul acestei
mănăstiri, lucru care s-a şi făcut.
Spre a se vedea până unde mergea ţigănia din jurul acestui
mitropolit, e de ajuns un singur amănunt din cele fără număr. În ziua de 14
august am fost sfinţit diacon şi a doua zi preot. Felicitându-mă, „boierul”
îmi cere să ofer pentru masa mitropolitului măcar două sticle de şampanie.
Socru-meu, socotind că ar fi bine să mai îmblânzească oarecum şleahta
lacomă şi furioasă împotriva mea, s-a oferit să le satisfacă dorinţa, dar în
Văratec n-a putut găsi decât o singură sticlă, la băcănia lui Ispir, căci la
Târgu Neamţ nu mai era vreme de trimis. S-a întâmplat însă că şampania
era cam răsuflată şi nu s-a putut consuma. Când m-am prezentat
mitropolitului de plecare, tot în aceeaşi zi, singurul cuvânt pe care a găsit
de cuviinţă să mi-l spună a fost de a-mi cere să-i plătesc pentru că a slujit
la hirotonia mea; drept pentru care a trebuit să-i dau o sută de lei. Iată în ce
condiţii mi s-a încredinţat misiunea de preot şi la ce degradare se
scoborâse conducerea bisericii noastre, afară doar de rari excepţii.
La un an după aceasta, mitropolitul Partenie vine la mănăstirea
Bistriţa în vizită pastorală. Fiind preot şi paroh aici, a trebuit să-l aştept şi
să mă prezint, dar nu mi s-a adresat nici un cuvânt. Nici la masă n-am fost
invitat, deşi a fost pregătită de mine, cu vesela şi serviciul nostru, ba şi cu
o bună parte din materialele necesare, deoarece bieţii călugări, cei treipatru care erau la această mănăstire, habar nu aveau de o astfel de treabă,
fiind oameni bătrâni şi săraci. S-au mirat şi ei de ofensa ce mi se făcuse. În
adevăr, această nemeritată umilire nu numai că m-a durut, dar venindu-mi
la începutul carierei mele m-a îngrozit chiar, gândindu-mă ce suflet negru
avea o aşa de înaltă faţă bisericească, care trebuia să fie pildă lumii de
dreptate şi omenie. Eram al doilea preot cu studii universitare în întregul
judeţ şi lucram cu însufleţire în parohia mea, dar acest şef al bisericii
căruia lumea nu i se adresa numai cu titlul de „sfinte părinte”, ci cu cel de

„înalt prea sfinte”, nu s-a văzut îndemnat nici de misiunea ce o avea şi nici
de marea cinste ce i se acorda, să-mi dea o povaţă părintească în noua mea
carieră, o încurajare la muncă.

Ana şi Constantin Matasă, în 1907.

După doi ani de la numirea mea ca preot la Bistriţa, în 1907 toamna,
m-am mutat în gospodăria mea proprie. Până aici am stat împreună cu
socrii; cu toate că m-am înţăles bine cu ei, totuşi şi eu ca şi soţia mea, am
ţinut ca, indiferent de sacrificii, să ne întemeiem căminul nostru. Într-un an
numai, am ridicat o casă frumoasă şi încăpătoare cu cinci camere,
bucătărie, cameră de serviciu în curte cu grajd, şură şi beci. Având teren
suficient în jurul casei, vreo 12 prăjini, am plantat şi o livadă cu altoi aduşi
de la Vişan şi Buftea.
Neajungându-ne banii, am mai împrumutat de la bancă şi am
întemeiat o gospodărie model, cu grădină de zarzavat cultivată după toate
regulile, un chioşc pentru luat masa în grădină vara, o simpatică instalaţie
de popici în fundul curţii la un loc mai retras; tot felul de păsări pe lângă
casă, o vacă cu lapte şi obişnuitul porc, care nu lipsea atunci nici din cea
mai modestă gospodărie de sat. Ba aveam încă din 1905 şi trăsură
acoperită, cu doi cai. Munceam cu îndârjire, pentru că râvneam amândoi să
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avem numai lucruri bune. Dorisem să avem o casă frumoasă şi am izbutit
în totul, măcar că eram tineri şi deci fără experienţa necesară. Construirea
casei şi a gospodăriei de primprejur ne-a costat ca la 8000 lei, bucurându-ne
de mari înlesniri mai ales la procurarea lemnului necesar.

meu; am mai găsit apoi câteva cărămizi şi un burlan şi treaba era gata. Ai
mei nu credeau că voi izbuti; ce haz vor avea perjele uscate fără fum,
ziceau bătrânii glumind pe socoteala iniţiativei mele. După ce am făcut
lozniţa care era foarte simplă, doar cu o singură leasă, şi am pus-o în
funcţiune, au început scepticii a mă lăuda. Nicu Albu, protectorul meu,
luând cunoştinţă de isprava mea, îmi trimitea toamna, tot timpul cât a trăit,
câte un coş de perje de cele mai frumoase, pe care i le uscam aşezându-le
apoi frumos în cutii de carton şi i le trimiteam la Piatra, unde erau
apreciate de toţi ca nişte adevărate delicatese. De pe an pe an tot am adus
perfecţiuni lozniţei mele, ajungând să fac, după ce m-am mutat la Piatra,
una cu zece lese. Începuse acum lumea să ia model, mai ales după ce
cunoscutul pictor I. Strâmbulescu a fost la noi, la M-rea Bistriţa, pentru
odihnă, publicând apoi în revista Albina, a Fundaţiilor Regale un studiu
amănunţit, cu desene şi deviz, dând-o de model.
Am făcut aceste eforturi nu numai pentru folosul meu propriu, dar şi
pentru pilda satului. Mă bucuram astfel când auzeam câte pe unul zicând:
„am făcut şi eu un grajd pentru vite ca cel al părintelui”, ori „am adus şi eu
nişte pomi roditori de soiul celor de la părintele”. Cât de puternic îndemn
spre fapta bună găseşte omul de rând în pilda văzută, am constatat şi din
împrejurarea că îndată după războiul din 1916-1918 au început să răsară mai
în fiecare din satele judeţului nostru gospodării bine organizate după modelul
celor văzute prin Transilvania de către ostaşii noştri. Şi aşa cu grădina de
zarzavaturi, cu creşterea viermilor de matasă şi cu lozniţa sistematică.
Nevasta mă secunda cu sârguinţă, fapt pentru care am avut izbândă
deplină în munca noastră, fiind lăudaţi de toţi care aveau prilejul să ne
cunoască. Ba, o gazetă din Piatra, vorbind de activitatea mea mă numea
„castelanul de la Bistriţa”. Gazetarul nu ştia însă că pentru ridicarea acestei
gospodării numai în curs de vreo doi ani a trebuit să împrumut de la o
bancă suma de 5000 lei, sumă destul de mare pe acea vreme, când puteai
să cumperi o vacă bună cu lapte plătind 150 lei. N-am putut plăti aceşti
bani decât după 12 ani. E uşor de închipuit câte procente am plătit şi câtă
jenă a trebuit să întâmpin cu garantarea împrumutului, deoarece bunurile
rurale nu se puteau ipoteca.
Nu mai târziu decât în anul al doilea după aşezarea mea la Bistriţa
am şi înfiinţat o bancă populară. Emil Costinescu, ministru pe atunci, ca să
încurajeze iniţiativa mea în ridicarea satului, a depus suma de 400 lei,
înscriindu-se ca membru fondator.
Iniţiativa pe ţară în crearea unor astfel de bănci a fost luată după cât
îmi amintesc tot de Spiru Haret, ministrul învăţământului pe atunci. Băncile

Biserica M-rii Bistriţa, jud. Neamţ, azi.

Din tot ce făcusem, un mare succes am avut cu lozniţa, deşi în fond,
e vorba de un lucru mic. Încă de pe când eram student, prin anul doi, mă
interesa problema industrializării fructelor, în legătură cu ridicarea
nivelului de trai al sătenilor. Am fost atras spre această preocupare de o
iniţiativă a lui Spiru Haret, care avea ca scop introducerea la noi în ţară a
crescătoriilor de fructe sistem bosniac. Socotind însă că astfel de instalaţii,
adevărate calorifere, pentru marii proprietari de livezi erau foarte bune, nu
era acelaşi lucru şi cu săteanul de rând, din cauză că acest fel de uscătorii
erau şi costisitoare, dar şi pretenţioase în manipulare. M-am gândit deci că
ar fi mai potrivit să putem aduce o modificare străvechii lozniţe, în aşa fel
ca fructele să poată fi uscate numai din căldură, fără fum. M-am apucat
aşadar de lucru, izbutind să construiesc o astfel de lozniţă servindu-mă
pentru prima încercare de o rolă veche de tablă dintr-un pod de la socru-
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acestea au fost de mare folos pentru sate, ajutând mult la îmbunătăţirea
traiului şi a gospodăriilor. Ele ar fi putut face încă şi mai mult dacă ar fi fost
dirijate mai înţelept. În primul loc s-a făcut neiertata greşeală, care a adus
discreditarea şi moartea acestor bănci, de a se acorda împrumuturile cu mare
uşurinţă. În loc să se bucure de credit numai oamenii harnici şi cumpătaţi,
spre a-şi îmbunătăţi gospodăriile, se acordau împrumuturile, foarte adesea,
numai pe consideraţii politice sau pe hatâr, încât ajunseseră lucrurile până
acolo, că mulţi căpătau bani din bancă spre a face nunţi ori cumetrii. Din
această pricină atâta se înglodaseră o seamă în datorii, încât a trebuit să vină
statul cu o lege a conversiunii, lege care a dat băncilor săteşti lovitura de
graţie. Cooperativele săteşti care au izvorât pe aceeaşi vreme şi din aceleaşi
gânduri bune, nu s-au bucurat nici ele de o soartă mai bună.

nici preoţimea, în marea ei majoritate, spre iscusita zăbavă a ştiinţei, artei şi
literaturii. Îndeosebi preoţii de la sate, cu pregătirea slabă şi unilaterală din

♦
Anii aceştia, 1905-1913, i-am putea socoti din punctul de vedere al
ridicării satelor că formează pentru vechiul regat o adevărată epocă, epoca
lui Spiru Haret, care cu prestigiul lui de om erudit, cu tenacitatea cu care
urmărea problema ce şi-o propusese, ca şi datorită trecerii de care se
bucura, ca ministru din partea partidului cel mai puternic de atunci din ţara
noastră, a izbutit, dacă nu să rezolve problema ridicării satelor, măcar de a
trezi un curent în această direcţie şi de a capta valoroase forţe din lumea
intelectualilor vremii.
În primul rând, a început o adevărată mobilizare a învăţătorimii pentru
culturalizarea satelor, în care scop au luat fiinţă cu mare avânt cercurile
culturale care aveau în cadrul activităţii lor şcoala. Biserica, care ar fi putut
face şi ea, poate, încă şi mai mult, lucrând paralel sau în colaborare, nu s-a
mişcat în această direcţie decât foarte slab după posibilităţile pe care le avea
şi numai sporadic. Pricina acestei inerţii sta în faptul că se găsea în mâna
episcopilor care erau autonomi. Arareori numai a izbutit vreun ministru să
intervină în dirijarea activităţii ei. Episcopii şi mitropoliţii erau membri de
drept în senatul ţării şi alcătuiau astfel un bloc, pe care guvernele se fereau de
a-l arunca în braţele opoziţiei. Cei mai mulţi dintre ei îşi considerau eparhia ca
o moşie pe care o exploatau după plac, spre a le aduce cât mai mult venit.
Preocupări culturale printre aceşti magnaţi ai bisericii nu se vedeau
decât extrem de rar, fiindcă nu-şi băteau capul cu studiile, cu toate că se
găseau printre ei şi doctori în teologie, iar episcopiile aveau adesea biblioteci
preţioase. Evident că o astfel de conducere, cu astfel de pilde nu îndemna

seminarii, cu familie grea şi necazuri destule şi cu totul lipsiţi de orice
stimulent spre o activitate culturală din partea conducerii treburilor bisericeşti,
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seminarii, cu familie grea şi necazuri destule şi cu totul lipsiţi de orice
stimulent spre o activitate culturală din partea conducerii treburilor bisericeşti,
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munceau de-a valma cu ceilalţi gospodari ai satului. Chiar şi gospodăria lor, de
obicei, nu se ridica deasupra nivelului celorlalte gospodării mai fruntaşe,
cărora nu le putea sta ca pildă de bună organizare. Doar întru atâta se
distingea, în suprafaţa mai întinsă de pământ cultivabil, deoarece fiecare
biserică îşi avea pământul ei. În această stare de lucruri, de cum începeau
muncile agricole îl vedeai pe preot toată ziulica pe câmp, iar seara când
venea acasă trudit peste măsură, numai de citit nu-i ardea. Pentru această
îndeletnicire nu avea răgaz nici în sărbători chiar, deoarece atunci, tot timpul
verii, era preocupat de pregătirea muncilor de peste săptămână, trebuind să
caute braţe de muncă şi mijloacele necesare în transportul recoltei. În aceste
împrejurări activitatea pastorală era limitată strict la ritual şi la sfatul cel bun
în ocazii potrivite. De predică nu se ştia, se citea numai în cazanii de către
dascăl în dumineci şi sărbători, lucru foarte bun şi folositor pentru educaţia
religioasă şi morală a poporului, dacă dascălul era meşter la citit.
Totuşi ţin să amintesc că era ici şi colo câte un preot dintre bătrânii
pe care i-am apucat, care prin înţelepciunea şi blândeţa lor, ca şi prin
sinceritatea şi căldura cu care-şi îndeplinea oficiile religioase se făcuse
venerat nu numai în satul lui, dar şi de lumea de mai departe. Pentru aceşti
preoţi înţelepţi şi cu frică de Dumnezeu nu mai era nevoie să predice, fiindcă
viaţa lor de fiece zi era neasemănat mai bună decât predica măiastră
elaborată de un suflet rău. Despre preoţii aceştia, care neştiind ce-i oratoria,
întrebuinţau numai predica pildei zilnice, mai vorbesc oamenii şi astăzi prin
partea locului. Amintesc numai pe câţiva dintre ei: pe popa Gheorghe din
Călugăreni, pe Iosifescu din Poiana Teiului, pe Chiril Chirilescu din
Buhalniţa şi cu toată teama de a fi învinuit de părtinire, nu-l pot da uitării
nici pe tata, şi el din aceeaşi generaţie. Acestor preoţi nu li se putea aplica
cunoscuta zicătoare „să faci ce spune popa, dar nu ce face el”.
Dintre conducătorii bisericii, pe vremea copilăriei mele, se remarcau
trei mari figuri: Iosif Naniescu mitropolitul Moldovei, Melchisedec
episcopul Romanului şi Silvestru Bălănescu episcopul Huşului. Aceştia se
ridicaseră cu mult deasupra nivelului colegilor lor, constituind cazuri
excepţionale, nu numai pentru această vreme, dar şi pentru mai târziu. Oameni
înţelepţi şi buni, străduindu-se necurmat într-o păstorire blândă şi corectă a
eparhiei, stăteau totdeauna pildă tuturor prin purtarea şi activitatea lor.

ştia pe de rost o bună parte din cetirea şi cântarea ce-l privea. Mi-a fost de
mare folos în mult-puţinul ce l-am făcut cât am stat aici. Călugării erau oameni
simpli, ştiind de-abia să scrie şi să cetească; ei nu aveau altă preocupare decât
numai ritualul, pe care-l făceau pe fugă şi fără căldură. Totuşi nu erau oameni
răi, lucrau şi ei cum lucra în biserică mai toată lumea vremii lor.
Numit paroh aici, numai biserica îmi era comună cu călugării, eu nu
mă amestecam în conducerea mănăstrii şi nici călugării în conducerea
satului; totuşi au înţeles repede că au nevoie de concursul meu. Îmi cereau
adesea sfatul, pe care-l şi urmau. Astfel, din primul an chiar, s-au luat
măsuri ca slujba în duminici şi sărbători să se săvârşească cu mai multă
solemnitate, să se facă mai des slujbă cu sobor, adică cu mai mulţi preoţi şi
cu diacon. S-a oprit apoi urâtul obicei ce-l aveau cântăreţii de a pleca din
strană, umblând prin biserică, cântând sau cetind, pentru ca să îndrepte sau
să stingă o lumânare, pentru a îndrepta un covor etc.

♦

A încetat şi obiceiul ca preotul care oficia sfânta liturghie să se ducă
la uşa altarului spre a primi liturghii în vreme ce cânta sau citea. Se mai
obişnuia ca unii din notabilii satului, care stăteau în strănile mari, să lege
conversaţii cu cântăreţii ori numai între ei, vorbind tare sau râzând chiar. S-a
înlăturat şi această lipsă de respect pentru locul în care se găseau. A mai trebuit

Aceasta era atmosfera în biserică când mi-am început cariera. Întregul
personal al Mănăstirii Bistriţa se compunea din vreo cinci călugări cu un
egumen în frunte şi un cântăreţ mirean, dascălul Ghelase, excelent tipicar, care
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să pun multă stăruinţă până ce am reuşit să stârpesc obiceiul luat de anul nou
de către „hora” satului, ca unul din flăcăi să se îmbrace preoţeşte. Se
închiriau în acest scop hainele trebuitoare chiar de la călugări, care petreceau şi
ei văzându-l pe cel travestit în preot că spovedeşte vreo fată sau vreo nevastă
în hazul general. E adevărat că travestirea nu se făcea spre derâderea celor
sfinte, ci era o singură naivitate ce se făcea spre a petrece. Greul a fost să-i
conving pe călugări a nu-şi mai închiria hainele, orice preţ li s-ar fi oferit.
La Bistriţa venea multă lume, nu numai din sat, ci şi din oraş şi judeţ,
deoarece se află aici o icoană a Sfintei Ana, dăruită lui Alexandru cel Bun de
către împăratul Bizanţului. Această icoană, ca şi cea de la Mănăstirea
Neamţului, s-a bucurat întotdeauna de o mare cinste din partea lumii
credincioase. Astfel, Bistriţa putea fi un puternic focar de lumină şi educaţie.
Am socotit deci să-mi pun şi eu modestele mele puteri în serviciul unei
cauze atât de frumoase, însoţind serviciul religios din duminici şi sărbători
de predică, luând de subiect evanghelia zilei, ferindu-mă însă de a o încărca
cu citate biblice, ci o adaptam vieţii de toate zilele cu scăderile şi păcatele ei.
Predicile mele nu aveau caracter dogmatic, ci mai mult educativ. Primii doitrei ani n-am improvizat, scriindu-mi din vreme întreaga predică, după care
o învăţam pe de rost. Păstram însă cu mare grijă textul ei în buzunar, căci o
păţisem odată când eram student prin anul al patrulea. Mă ajunsese rândul să
predic la Radu-Vodă, biserica internatului facultăţii de teologie, unde
studenţii făceau practică în cadrul studiilor de omiletică. O învăţasem bine
pe de rost, dar uitasem textul acasă. Ajuns abia la jumătate, aud o trosnitură
puternică în fundul bisericii: o biată babă îşi scăpase cârja pe podeaua de
ciment. Impresionat de acest fapt n-am mai putut continua, căci pierdusem
şirul ideilor. Noroc că auditoriul era compus aproape exclusiv din colegi,
fiindcă era zi de lucru. Această ruşine m-a făcut să am la îndemână, chiar
când improvizam, un petic de hârtie cu punctele principale care-mi formau
tema propusă, scrise în ordine. Rar de tot m-am folosit de acest sumar, dar
aveam prin el siguranţa că voi duce lucrul la bun sfârşit. N-aveam pretenţii
de orator bisericesc, totuşi m-am bucurat de măgulitoare aprecieri, cu
deosebire din partea orăşenilor, fiindcă munceam alegând cu grijă ideile,
fără să neglijez nici forma, adică limba, nici coloritul frazei.
Pe de altă parte, dându-mi seama că slujind la această ctitorie a celor
mai mari dintre voievozii Moldovei, mă găseam nu numai înaintea unui altar
al credinţei, ci şi în faţa unei vetre sfinte a virtuţilor străbune, am căutat să
ajut la îndeplinirea unora din îmbunătăţirile de care această mănăstire avea
mai multă nevoie. Astfel am stăruit de s-au făcut porţile de fier de la intrare,
dăruite şi instalate de Vasile Andreescu din Piatra, proprietarul unui mare
atelier mecanic. Am stăruit mult pentru replantarea bătrânei livezi, fiindcă

mai toţi pomii fructiferi deveniseră scorburoşi şi nu mai rodeau. Am făcut la
mormântul lui Alexandru cel Bun un grilaj de fier după o schiţă a pictorului
Troteanu, spre a proteja inscripţia de pe lespezi. În acelaşi scop s-a luat
dispoziţia ca toate lespezile cu inscripţii de pe mormintele străvechi ce se
găsesc în interiorul bisericii să fie acoperite cu aşternuturi frumoase spre a
nu mai fi călcate. Am întocmit apoi un pomelnic al ctitorilor, care de atunci
a început să fie rostit în fiecare zi la Sfânta Liturghie. Pomelnicul acesta a
fost întocmit după cel original, scris în anul 1407 şi aflat la Academie.
Începusem a fi cunoscut, bucurându-mă de un nume bun, fapt căruia i
s-a datorat numirea mea în postul de conferenţiar la închisoarea de la
Pângăraţi, post în care am activat vreo şase ani, ducându-mă de două ori pe
lună. Într-o ciudată încurcătură m-a pus, prin această atribuţie, problema
modului de a mă adresa auditoriului meu, între care se găseau şi mulţi dintre
cei mai feroci criminali, înfiorători unii chiar şi prin înfăţişare. Cum să le
zic: domnilor, fraţilor, prieteni, oameni buni? Nici creştini nu erau toţi.
Conferinţele nu erau de cuprins pur religios, ci mai mult educativ.
Îmi presăram cuvântarea cu istorisiri din care să reiasă preţuirea omului cu
caracter onest şi harnic, a omului bun şi prietenos şi mă foloseam des de
proverbe potrivite pe care le alegeam cu grijă din colecţia lui Zanne.
Mult m-a impresionat, mai ales la început, intrarea mea în sala mare
în care se adunau două-trei sute de oameni pentru a mă asculta. Potrivit
regulii penitenciarului, totdeauna eram însoţit de însuşi directorul, ca şi de
comandantul gărzii care intra numai dezarmat. De la o vreme mă
obişnuisem, descoperind printre deţinuţi oameni cu suflet bun, care
regretau din inimă greşala făcută, susţinând unii că nu sunt vinovaţi. Poate
să fi avut dreptate, pentru că am văzut şi cazuri de reabilitare,
recunoscându-se, de justiţie chiar, că omul nu a fost vinovat şi că s-a
petrecut astfel o „eroare judiciară”.
În 1907 s-a întâmplat moartea profesorului I. Negrea, iar în 1908,
moartea lui Nicu Albu, oameni care mi-au ocrotit c-o iubire părintească
primii paşi în viaţa publică, înconjurându-mă în activitatea mea culturală,
pe care o preţuiau. Prin moartea lui Nicu Albu, mai ales, am pierdut pe
unul dintre cei mai devotaţi sprijinitori pe care i-am întâlnit în viaţa mea.
Era un om cu mari însuşiri: neodihnit în muncă, consecvent în lucrări şi
dârz în hotărâri. Pe urma lui au rămas mari înfăptuiri pentru regiunea
noastră, pe care nu le-a iniţiat numai, dar le-a şi executat, trecând peste
mari dificultăţi. Dintre operele lui amintesc numai două: lucrarea primei
şosele Piatra Neamţ-Bicaz şi a doua, consolidarea povârnişului sudic al
Cozlei, pe care l-a transformat în minunatul parc de astăzi, o podoabă cu
care se mândreşte oraşul Piatra.
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M-rea Pângăraţi: turnul de intrare şi imobilul (dreapta)
în care a funcţionat închisoarea.

Cu câţiva ani mai înainte, ne-au vizitat la Bistriţa doamna şi domnul
Ion Petrescu, gazda mea din vremea studenţiei. Aceste vizite, una în 1903
şi alta în 1905, au fost pentru noi evenimente mari, căci ne-au dat prilejul
de a ne arăta toată dragostea şi recunoştiinţa ce le-o datoram.
Tot în răstimpul cât am stat la Bistriţa am avut ca oaspeţi în mai
multe rânduri pe cunoscutul pictor şi profesor la Academia de Arte
Frumoase din Bucureşti, pe sculptorul Oscar Spete şi pe scriitorul Emil
Gârleanu. Am păstrat cu aceşti oameni distinşi relaţii de cea mai strânsă
prietenie, care mi-au folosit mult în ridicarea nivelului meu cultural. Aşa
de pildă, am vizitat de mai multe ori muzeul Simu şi alte pinacoteci din
Bucureşti, cu care prilej pictorul Strâmbulescu mi-a făcut adevărate
prelegeri privitoare la pictura clasică şi românească; de asemeni, scriitorul
Emil Gârleanu m-a stimulat stăruitor spre meşteşugul scrisului.
Între timp s-au produs şi răscoalele din 1907, care însă n-au avut
mare răsunet în această parte a ţării. Faptul însă că întemeiasem în comună
o bancă populară şi o obştie pentru exploatere de păduri, l-a îndreptăţit pe
Leon Bogdan, prefectul conservator de atunci şi unul dintre marii
proprietari ai vremii, să mă cheme la prefectură de unde, după ce am dat
câteva lămuriri asupra activităţii mele, am fost liber să mă întorc acasă.

În 1909, după moartea lui Partenie, în scaunul Eparhiei Moldovei a
venit Mitropolitul Pimen, doctor în teologie, de la Cernăuţi şi fost profesor la
facultatea de teologie din Bucureşti. Pimen vine cu hotărârea de a restabili
prestigiul Mitropoliel Moldovei prin aşezarea unei conduceri active şi
corecte. Era un om drept, dar rece, orgolios şi autoritar ca un vagmaistru. Cel
dintâi lucru pe care l-a făcut ridicându-se în scaun a fost purificarea
administraţiei eparhiei, problemă în care intra ca punct cardinal înlocuirea
protopopilor de tristă amintire, din tot cuprinsul Mitropoliei de Iaşi.
Aveam de abia trei ani de preoţie ca paroh la M-rea Bistriţa, când
mă pomenesc într-o bună zi din primăvara lui 1909 cu un ordin de la
mitropolie să mă prezint neapărat la Iaşi. Pentru ce m-o fi chemat noul
mitropolit? Nu bănuiam de loc şi cei care m-au introdus în cabinetul de
lucru al prea înaltului nu mi-au spus. „ – Cum îi vremea pe la Neamţ?” mă
întreabă Î.P.S. sa. „ – D-apoi cum să fie, ia tot aşa ca şi pe aici, oleacă doar
mai răcoroasă”, răspund eu stând în picioare lângă un colţ de masă. „ – Da’
ce fel de om e protopopul de Neamţ, cum se poartă?”. „ – Nu ştiu nimic
rău de el“. De fapt nici nu ştiam, deoarece, bucurându-mă de o bună
apreciere din partea lui N. Albu, protopopul nostru nu-mi dădea prilej să
stăm de vorbă decât foarte rar şi atunci rece şi ceremonios. Nici pe preoţii
din judeţ nu aveam să-i întâlnesc şi nici să am relaţii cu ei mai strânse; pe
atunci nu se pomenea nici de cercuri culturale şi nici de conferinţe
profesionale. „ – Du-te la Pârvu să primeşti instrucţii şi să se facă hârtiile.
Pe 1 aprilie eşti numit protopop acolo în judeţ. Să faci treabă bună”.
Printr-un coridor ce ducea spre cancelaria directorului mitropoliei, îmi iese
înainte vechiul protopop şi, foarte amical, mă felicită, spunând că a fost
înştiinţat de prieteni de numirea mea. M-a sfătuit să nu mă îngrozesc de
greutatea serviciului, căci el e gata să mă ajute, ar primi chiar să-mi fie
subprotoiereu. Pare că mi-a venit inima la loc, bucurându-mă de această
neaşteptată mărinimie, pe care o credeam dezinteresată. Habar n-aveam de
treburile administrative ale protopopiatului şi Neamţul era un ţinut întins,
cu cele mai multe mănăstiri din ţară, vizitate des de mitropoliţi. Chemat
din nou în audienţă de plecare, l-am rugat să mi-l aprobe pe fostul titular
ca subprotoiereu spre a mă ajuta în treburile administrative. Pimen, părând
nedumerit de naivitatea mea îmi adresă drept răspuns următoarea dojană,
cu spirit de blândeţe: „ – Eu l-am dat afară pe uşă şi tu voieşti să mi-l
introduci pe fereastră?”. La replica mea, că eu nu-l ştiu cu nimic vinovat,
mi se răspunde tăios printr-un semn făcut cu mâna şi care însemna bacşiş.
Cu acestea s-a încheiat conversaţia mea de plecare cu „şeful”, adică cu
„înaltul”, cum i se spunea curent mitropolitului, oricine ar fi fost.
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când are a face cu o boală mai grea. Spre uimirea tuturor şi în primul rând
a preotului cu păcatul, a fost reţinut la masă de episcop. Îndată după masă
episcopul a pus să fie îmbrăcat cu o haină din cele mai bune, după care i-a
spus: „ – Du-te acum în parohie şi ai grijă că episcopul e cu tine, să nu-l
faci de ruşine”. Într-adevăr bolnavul s-a însănătoşit, consistoriul a anulat
hotărârea, iar preotul era chemat adesea la episcopie, socotit ca unul din
prietenii episcopului, care-i da adesea misiuni grele de îndeplinit. Pe toate
le scotea bine la capăt, căci nu era om prost.

E timpul să mă opresc un moment în depănarea povestirii mele,
deschizând o paranteză care va lumina atmosfera în care mi-a fost sortit
să lucrez.
Biserica ortodoxă, cel puţin în Moldova, era în mâna episcopilor
care erau autonomi în eparhia lor; arareori s-a găsit vreun ministru care să
îndrăznească a se amesteca în dirijarea activităţii ei. Cei mai mulţi dintre
episcopi, fără preocupări culturale, îşi aveau eparhia ca o moşie pe care o
exploatau ca un arendaş dibaci.
Dacă cei mari, „prinţii Bisericii” nu-şi prea băteau capul cu treburile
cărţii, la ce te-ai fi putut aştepta de la simplul preot, mai ales de la cel din
sat, cu necazurile fireşti ale vieţii de la ţară, foarte adesea cu familie grea şi
fără nici un îndemn de la cârmuire. Munceau de-a valma cu ceilalţi
gospodari ai satului, spre a se putea menţine măcar la nivelul lor de viaţă.
În aceste împrejurări, activitatea pastorală era limitată doar la ritual şi
sfatul bun în ocazii potrivite.
De predică nu se prea vorbea, dacă înţelegeam prin aceasta o lucrare
de mai înainte pregătită atât ca formă cât şi ca conţinut, deci după regulile
acestui gen de oratorie învăţate în şcoală. După cum am mai spus, dintre
conducătorii bisericii se remarcau în această vreme trei mari figuri: Iosif
Naniescu, Mitropolitul Moldovei, Melchisedec, episcopul Romanului şi
Silvestru, episcopul Huşilor. Ieşiseră atât de mult asupra nivelului
colegilor lor încât constituiau cazuri cu totul excepţionale, dovedindu-se
oameni înţelepţi şi cu frică de Dumnezeu, lucrând cu sârguinţă pentru
păstorirea eparhiilor lor. Când erau chemaţi pentru oficii religioase, le
săvârşeau dezinteresat şi cu demnitate, stând ca o pildă vie tuturor.
Lui Iosif Naniescu i se zicea şi „tatăl necăjiţilor”, căci aproape
zilnic ajuta sărăcimea Iaşului, mai ales, care stătea ciucur pe treptele
palatului mitropolitan, aşteptându-l pe bătrân să coboare între ei. Dacă
mitropolitul îşi golea buzunarele, lua de la călugări, nelăsând pe nimeni să
plece neajutorat, ori de ce confesiune ar fi fost.
Spre a se cunoaşte în ce spirit îşi conducea eparhia episcopul
Silvestru, este de ajuns să dau un singur exemplu din cele multe. Între
preoţii din eparhia sa era unul căruia i se cam dusese vestea; cine voia să-l
întâlnească, la crâşmă îl găsea negreşit. După ce i se aplicaseră câteva
pedepse, fără nici un rezultat, ajunsese acum treaba ca tribunalul bisericesc
al episcopiei, adică consistoriul, să-l declare nevrednic de a mai sluji.
Episcopul porunci să i se înfăţişeze neîntârziat; când l-a văzut aşa de
prăpădit şi zdrenţuros, în loc să-l ocărască ori să-l dea afară, l-a poftit să
stea jos şi să-i vorbească cu blândeţe şi milă aşa cum face un doctor bun
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Închizând paranteza, mă reîntorc la depănarea amintirilor. Aceasta
era atmosfera în biserică când mi-am început cariera ca preot, fiind în acest
judeţ al doilea cu studii universitare în teologie.
În această vreme Spiru Haret, ministrul învăţământului, începuse,
după cum s-a mai arătat mai sus, a iniţia o serioasă acţiune pentru ridicarea
satelor noastre prin şcoală şi cooperaţie, lucru la care nu se prea gândeau
ceilalţi oameni politici. Spre aceasta s-a cerut în primul loc concursul
învăţătorilor în care ministrul şi-a pus toată nădejdea, care îi erau doar direct
subordonaţi. Pe preoţi nu se prea conta, deoarece episcopii, autonomi, de care
atârna clerul, erau în general departe de a înţelege şi preţui astfel de iniţiative.
Mitropolitul Pimen forma una din rarele excepţii în această privinţă.
Fiind vorba de o activitate ce-mi stătea de multă vreme la inimă,
m-am şi prins îndată cu entuziasm la muncă, căutând a înfiripa şi printre
preoţii din acest judeţ o mişcare pentru ridicarea satelor. Eram bine
încredinţat că pot ajuta mult în această privinţă. A trebuit să iau contact
personal cu cei pe care-i socoteam mai înclinaţi spre o trebă ca aceasta,
străbătând judeţul în lung şi în lat spre a-i vedea mai des. Lucrul nu era
deloc uşor, pentru că Neamţul era judeţ mare, iar mijloacele mele de
transport anevoioase şi scumpe. Nu se putea face însă apostolat şi acţiune
de masă din birou, numai cu ordine şi circulare. Cumpără deci cai,
cumpără trăsură acoperită, plăteşte şi întreţine un vizitiu şi, în lipsă de
bani, a trebuit să alerg la împrumuturi, de care nu m-am putut plăti decât
târziu de tot. De, „obrazul subţire cu cheltuială se ţine! “.
Am organizat cercuri preoţeşti pentru prima oară la noi, deocamdată
pe plăşi, care se întruneau de două-trei ori pe an. Eram totdeauna în
mijlocul lor, ba de multe ori chemam şi cântăreţii, dintre care erau mulţi
mai înstăriţi şi mai buni gospodari decât preotul respectiv, nou venit şi deci
fără legătură cu satul.
La conferinţa generală anuală lua parte şi mitropolitul, care – iubitor
de fast şi protocol – ţinea ca, ori de câte ori intră în judeţ, venind de la Iaşi,
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protopopul să-l întâmpine la podul Moldovei de la Tupilaţi. Nu se gândea
niciodată dacă poţi merge sau nu. Şi venea destul de des, fiind chemat nu
numai la sfinţiri de biserici şi hramuri, dar şi pentru că aici se găseau cele
mai multe şi mai numeroase mănăstiri din ţară, care-l invitau pe mitropolit la
diferite solemnităţi. În chipul acesta eram mai mult musafir acasă, în familie;
noroc de nevastă şi de socri, care îngrijeau de treburile gospodăreşti pe care
le cereau viaţa de la sat.
Am socotit ca prima grijă în problema luminării satelor să fie pentru
mine, ca protopop, aceea de a ridica prestigiul preotului, căci nu oricine ar
fi ascultat de sfatul ori de îndemnul unui preot vicios ori lacom. In educaţia
şi luminarea poporului nu se putea păşi decât printr-o reală activitate
pastorală, prin lecturi alese, prin păstrarea demnităţii personale, ca şi prin
pilda pe care însăşi casa şi familia preotului trebuie s-o dea credincioşilor.
Lucrul nu era uşor, pentru că dăinuia o tradiţională inerţie şi o lipsă
aproape generală de preocupări mai înalte.
De bună seamă că în cei câţiva ani cât a durat protopopiatul meu
sub Pimen nu se puteau face îndreptări radicale; am reuşit totuşi să câştig
pentu această acţiune de culturalizare la sate multe dintre elementele mai
înţelegătoare şi să creez o atmosferă prielnică pentru aceasta muncă.
Astfel, mitropolitul însuşi, la un an de la numirea mea, într-o
cuvântare ţinută la Durău, m-a dat de model în activitatea mea ca
protopop, spunând că sunt cel dintâi care am organizat cercuri preoţeşti
la ţară fără să fi aşteptat ordin şi îndrumări în acest sens. De altfel,
începusem să am corespondenţă personală cu Spiru Haret, care-mi
cunoştea activitatea şi mă aprecia. Era ministrul şcolilor şi al cultelor.
Prin cercurile culturale aveam cel mai bun prilej de a da îndrumări pentru
activitatea în parohie. Se remarcau cu laude preoţii vrednici, dojenindu-se
prieteneşte micile abateri. Se recomandau de asemenea şi cărţi bune
pentru citit, trebuind ca fiecare să poată înfăţişa pe scurt cuprinsul celor
citite. Nu mai avea nimeni voie să intre în cârciumi, nici măcar pentru o
cutie de chibrituri, ştiind bine că, odată intrat, preotul nu mai putea
scăpa, fiind reţinut de oameni spre a „cinsti” împreună. S-a interzis apoi
preoţilor fumători de a ieşi cu ţigara în gură printre oameni şi de a dansa
la petreceri şi baluri. Preoţii buni, care se străduiau să fie la înălţimea
misiunii lor, erau socotiţi ca prietenii mei şi recomandaţi pentru
distincţii, vizitându-le adesea parohia şi casa. Mă bucuram când îi
puteam da ca exemplu în judeţ şi chiar ca pildă satului lor în ceea ce
priveşte felul civilizat de a-şi conduce gospodăria. La unii le-am şi
botezat şi cununat copiii, apropiindu-mă de ei.
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Veche ilustrată cu Mănăstirea Durău.

Dacă nu făcusem mare lucru într-un interval relativ scurt, începuse
totuşi a bate un vânt nou. Totdeauna le recomandam şi preocupări pentru
studii, deoarece iarna, mai ales, aveau în cele patru-cinci luni, timp
îndestulător şi pentru o activitate ştiinţifică. Se putea culege folclor, se
puteau încerca lucrări literare şi chiar de artă.
În acel timp ceea ce-mi dădea de lucru încă şi mai mult erau
mănăstirile, deoarece pe atunci protopopul era organul local prin care
mitropolitul conducea treburile mănăstireşti şi mai ales cele disciplinare. De
câte ori acesta venea în judeţ şi după cum am spus venea destul de des,
trebuia neapărat să-i stau la dispoziţie aproape tot timpul. Faptul acesta îmi
impunea şi oarecare cheltuieli, iar salariul îmi era derizoriu; trebuia să fac
însă treabă. Singurul avantaj era că protopopul, când slujea la vreun hram de
biserică alături de mitropolit, primea câte ceva din ofrandele credincioşilor.
De multe ori însă nu puteam să particip la slujbă, trebuind să fiu liber, la
dispoziţia şefului, pentru bună rânduială, atât în biserică cât şi în afară.
Într-adevăr, mitropolitul Pimen a reuşit să curăţe eparhia sa de
scandalosul nărav al antecesorului său de a se trafica cu hirotoniile, cu
permutările şi rangurile bisericeşti. Se introdusese acum dreptul meritului,
fiind o mare izbândă şi o cinste pentru biserică.
Dar treaba se făcea cu asprime de cazarmă, fiind în firea acelui
mitropolit de a face observaţii şi dojeni subalternilor pentru toate
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fleacurile, din care unele nici nu existau decât în imaginaţia sa. Nu se
recunoştea niciodată şi nu avea nici o consideraţie pentru demnitatea şi
nici pentru sănătatea colaboratorilor săi. Nu o dată l-am văzut pe directorul
mitropoliei, pe Pârvu, plângând ca un copil pentru o dojeană cu totul
nedreaptă şi înjositoare făcută în public de „prea înaltul”. Eram odată la
Războieni, la mânăstire, cu foartă multă lume, că era hram. Împreună cu
mitropolitul eram nu numai eu, dar şi vicarul mitropoliei de atunci,
arhiereul Nicodim Munteanu, mai târziu el însuşi mitropolit şi apoi
patriarh al bisericii române. Pimen i-a făcut în faţa mulţimii o dojană atât
de nedreaptă şi jignitoare, încât bietul om era gata să-l părăsească imediat,
oricare ar fi fost consecinţele. A trebuit să lupt spre a-l linişti şi spre a
renunţa la acest act, care ar fi provocat un mare scandal, spre paguba
bisericii. Chiar în altar, la sfânta slujbă, ocăra în mod trivial pe unul sau pe
altul din personalul său conliturghisitor. Nu l-am văzut decât extrem de rar
râzând sau vorbind ceva mai familiar, mai blând cu noi, chiar atunci când
eram în cerc restrâns. Se lucra foarte greu cu el, fiind pedant şi, chiar dacă
recunoştea că ai făcut un lucru bun, te lăuda doar către alţii, către străini.
Dovadă că mă aprecia a fost faptul că, vizitând Mănăstirea Bistriţa, mi-a
spus că nu vrea să găzduiască noaptea la mânăstire, ci la gospodăria mea.
Acest gest a constituit pentru mine o mare satisfacţie, amintindu-mi că
numai cu 4-5 ani în urmă fostul mitropolit Partenie nici nu m-a invitat la
masa pe care eu i-o pregătisem.
Aşa cum era, îi recunoşteam totuşi acestui mitropolit dreptul de a fi
curmat simonia din biserică în eparhia sa. Nu se mai luau parohiile şi
rangurile cu bani şi se începuse o serioasă acţiune de însănătoşire în
treburile bisericii, fapt care ridica, de bună seamă, prestigiul preoţilor.
Prin 1911 venise o dispoziţie de la minister care cerea să se
recomande câte un preot, cel mai merituos, spre a i se acorda ca distincţie
o înaintare pe loc; era o recompensă ce nu se dădea decât unei singure
persoane pe judeţ în timpul unui an.
Problema alegerii acestei persoane era deci gingaşă şi dificilă.
Aveam în judeţ vreo 10-15 preoţi cu merite deosebite şi mă frământam,
acum, pe care dintre aceştia să-l pot recomanda ca fruntaş sub toate
raporturile: activitate pastorală, demnitate şi blândeţe în ţinută, pildă în
gospodărie, iubire şi respect din partea oamenilor. După multă cumpăneală
şi ezitări, m-am oprit în cele din urmă asupra preotului Gh. Mironescu de
la Cut-Dumbrava, care, pe lângă calităţile de mai sus, ridicase din temelie,
prin strădania sa, o impunătoare biserică de piatră.
Iată însă că într-o bună zi, prefectul judeţului, Leon Bogdan, îmi
trimite răspuns prin doctorul Flor, prieten comun, că doreşte să fie înaintat

preotul de pe moşia sa de la Dobreni, care însă era mediocru sub toate
raporturile. Singurul său „merit” era faptul că era apropiat de casa
„boierului”, îndemnând de zor oamenii din parohie să iasă la lucrările
agricole, ori de câte ori se simţea mare nevoie de braţe de muncă. I-am
trimis răspuns prefectului că, din cei câţiva egali în merite deosebite, pot să
recomand pe unul preferat de dânsul, dar nu pot să înaintez pe unul slab
înaintea celorlalţi.
Cu o astfel de atitudine nu era deprinsă stăpânirea politică a vremii,
mai ales că nu mă prea avea la inimă şi din pricina obştei şi a cooperativei
din satul meu, instituţii socotite ca începuturi de subminare a cârmuirii.
Mi-am stârnit deci o adevărată furtună de vrăjmăşie. Soţia prefectului, fată
a lui Mihalache Kogălniceanu, o femeie pe cât de ambiţioasă pe atât de
isteaţă, conducea de fapt politica judeţului Neamţ sub conservatori,
deoarece bărbatul său, boier mare din viţa veche a Bogdanilor, era un om
cam molâu, dar nu rău la suflet. Îndeletnicindu-se mai mult cu trebile
moşiei, avea mai multă pasiune pentru cai decât pentru politică.
Cucoana Lucia, cum îi spunea anturajul, era în schimb mare
pătimaşă pentru politică. Avea o droaie de devotaţi, care în alegeri formau
statul major al agenţilor electorali, iar în restul timpului un fel de „lingetalgere” ai curţii. Treceau şi prin foc ca zăvozii la un singur cuvânt al
„duducăi”. Câteodată, când cucoana Lucia avea vreo problemă mai greu de
rezolvat sau vreun duşman mai primejdios de înlăturat, recurgea şi la
meşteşugul lui moş Ion a Sonoaiei din Secu Buhalniţa, vrăjitor cu mare
faimă, după care trimitea o caretă luxoasă cu doi cai, de-l aducea boiereşte
la curte pentru câteva zile. Aici, moş Ion avea de îndepărtat prin
meşteşugul său drăcesc şi pe blestematele de cucoane tinere şi frumoase,
cărora cuconul Leon le făcea ochi dulci şi le răsfăţa cu cadouri scumpe,
mai ales blănuri şi bijuterii. Devotamentul oamenilor de încredere ai curţii
era răsplătit de cucoana Lucia şi cu delicate atenţii, nu numai cu slujbe
bine plătite; li se dăruiau butoni de manşete şi ace de cravată făcute din
denari romani de argint! Un preţios tezaur găsit întâmplător de un ţăran pe
moşie fusese dus la curte şi predat în schimbul unui bacşiş.
Între grijile de care cucoana Lucia începuse să fie preocupată, era
acum şi cea a înlăturării mele de la protopopiatul judeţului. Doi-trei preoţi
nemulţumiţi, dintre care „popa Calu” din Târgul Pietrei, dimpreună cu
preotul „curţii” pe care nu-l înaintasem în grad şi cu fostul protopop,
trăgeau sforile ajutându-şi patroana nemulţumită de mine, pentru că nu
făcusem propaganda cerută în alegerile care avuseseră loc de curând. De
fapt, nu făcusem propagandă pentru nimeni şi nici nu eram înscris în nici
un partid; simpatizam numai cu mişcarea naţionalistă a lui N. Iorga.
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raporturile. Singurul său „merit” era faptul că era apropiat de casa
„boierului”, îndemnând de zor oamenii din parohie să iasă la lucrările
agricole, ori de câte ori se simţea mare nevoie de braţe de muncă. I-am
trimis răspuns prefectului că, din cei câţiva egali în merite deosebite, pot să
recomand pe unul preferat de dânsul, dar nu pot să înaintez pe unul slab
înaintea celorlalţi.
Cu o astfel de atitudine nu era deprinsă stăpânirea politică a vremii,
mai ales că nu mă prea avea la inimă şi din pricina obştei şi a cooperativei
din satul meu, instituţii socotite ca începuturi de subminare a cârmuirii.
Mi-am stârnit deci o adevărată furtună de vrăjmăşie. Soţia prefectului, fată
a lui Mihalache Kogălniceanu, o femeie pe cât de ambiţioasă pe atât de
isteaţă, conducea de fapt politica judeţului Neamţ sub conservatori,
deoarece bărbatul său, boier mare din viţa veche a Bogdanilor, era un om
cam molâu, dar nu rău la suflet. Îndeletnicindu-se mai mult cu trebile
moşiei, avea mai multă pasiune pentru cai decât pentru politică.
Cucoana Lucia, cum îi spunea anturajul, era în schimb mare
pătimaşă pentru politică. Avea o droaie de devotaţi, care în alegeri formau
statul major al agenţilor electorali, iar în restul timpului un fel de „lingetalgere” ai curţii. Treceau şi prin foc ca zăvozii la un singur cuvânt al
„duducăi”. Câteodată, când cucoana Lucia avea vreo problemă mai greu de
rezolvat sau vreun duşman mai primejdios de înlăturat, recurgea şi la
meşteşugul lui moş Ion a Sonoaiei din Secu Buhalniţa, vrăjitor cu mare
faimă, după care trimitea o caretă luxoasă cu doi cai, de-l aducea boiereşte
la curte pentru câteva zile. Aici, moş Ion avea de îndepărtat prin
meşteşugul său drăcesc şi pe blestematele de cucoane tinere şi frumoase,
cărora cuconul Leon le făcea ochi dulci şi le răsfăţa cu cadouri scumpe,
mai ales blănuri şi bijuterii. Devotamentul oamenilor de încredere ai curţii
era răsplătit de cucoana Lucia şi cu delicate atenţii, nu numai cu slujbe
bine plătite; li se dăruiau butoni de manşete şi ace de cravată făcute din
denari romani de argint! Un preţios tezaur găsit întâmplător de un ţăran pe
moşie fusese dus la curte şi predat în schimbul unui bacşiş.
Între grijile de care cucoana Lucia începuse să fie preocupată, era
acum şi cea a înlăturării mele de la protopopiatul judeţului. Doi-trei preoţi
nemulţumiţi, dintre care „popa Calu” din Târgul Pietrei, dimpreună cu
preotul „curţii” pe care nu-l înaintasem în grad şi cu fostul protopop,
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Toate acestea au determinat o puternică şi stăruitoare presiune pe lângă
ministrul cultelor de atunci, care n-a întârziat a-i cere mitropolitului înlocuirea
mea, sub cuvânt că „mi-aş fi ieşit din sfera mea de activitate”. Această vagă
calificare ascundea lipsa unei vinovăţii reale, fiind formulată de un inspector
trimis în grabă de către minister să facă un simulacru de anchetă.
Această formalitate fiind făcută, ministerul trimite mitropoliei pe
ziua de 3 martie 1912 o adresă, semnată de C. Arion ca ministru şi de D.
Boroianu ca administrator al Casei Bisericilor, prin care eram revocat din
funcţia de protopop (…).
Cu toate intervenţiile făcute în scris de mitropolitul Pimen, hotărârea
ministerului a rămas până la urmă definitivă (…). Din ziua de 12 aprilie
n-am mai primit salariul şi, în îndeplinirea serviciului pe judeţ (inspecţii,
anchete, cercuri culturale etc.), eram boicotat de unii din funcţionarii locali
devotaţi regimului, care primeau chiar dispoziţii în acest sens ca să mă
amărască. Totuşi, mitropolitul insista mereu să-mi duc slujba înainte, cum
spunea el, să biruiască legalitatea cu orice preţ. Înţelegeam, de bună seamă,
rolul de onoare ce mi se da, dar hărţuit la fiecare pas, mi-am dat seama că-mi
primejduiesc viaţa persistând în această situaţie penibilă. I-am vorbit
mitropolitului în acest sens şi, prezentându-i şi un certificat medical semnat
de doctorul Ghiorghiean, profesor universitar în Bucureşti, l-am rugat să-mi
permită a mă retrage. A convenit cu greu la aceasta, spunându-mi că va face
o numire provizorie şi că, după însănătoşire, voi fi rechemat. Căpătând un
concediu de odihnă, i-am înmânat demisia. Cu aceasta s-a domolit, în sfârşit,
furtuna dezlănţuită în urma mea; mă simţeam oarecum uşurat şi fericit că
după 4 ani de zbucium mă puteam folosi şi eu de un concediu.
Analizându-se noua situaţie creată după plecarea mea din
protopopie, mi s-au impus drept consecinţe imediate două lucruri: întâi să
mă înscriu şi eu într-un partid politic şi, al doilea, să-mi închin de aici
încolo toată munca numai pentru studii pentru o activitate culturală spre
care aveam înclinaţii.
Înscrierea într-un partid mă scotea din izolarea de până atunci, când
crezusem că se poate răzbi în viaţă stând numai pe drumul cinstit al
dreptăţii, fără să ţii seamă că trebuie şi un pic de diplomaţie care impune şi
mici concesii şi acomodări de circumstanţe. Dacă l-aş fi satisfăcut pe
prefect găsind o soluţie împăciuitoare în ce priveşte înaintarea pe loc a
favoritului său, dacă aş fi făcut măcar vizite de curtuoazie la „curte”, m-ar
fi lăsat în pace, spre a îndeplini lucrurile mai mari ce le aveam de făcut,
mai ales că aveam şi în partidul conservator oameni de seamă care îmi
apreciau munca. Am crezut însă că mi-e suficientă numai aprecierea

mitropolitului şi strădania mea fără preget. M-am înscris deci la liberali,
unde mulţi din oamenii zilei, cu influenţă hotărâtoare în localitate, mă
apreciau mai demult. În felul acesta am putut para efectiv orice lovitură
nedreaptă ce mi s-ar fi putut da dacă continuam să rămân izolat
Închinându-mi activitatea studiilor, mi-am găsit adesea nu numai
liniştea, dar şi satisfacţia. Fiind stăruitor şi pasionat în muncă am ajuns
curând să public lucrări apreciate, să fiu chemat spre a conferenţia în
Bucureşti, să mi se publice articole în reviste de mare autoritate, să
întemeiez o casă naţională, un fel de Ateneu al Pietrei şi să întemeiez reviste,
creând în jurul lor un cerc de prieteni şi colaboratori dintre intelectualii de
aici, îndeosebi profesori secundari, tineri şi cu preocupări superioare. Aş
putea spune că se adeverea acum zicala: „tot răul e spre bine”.
Evident că pe mitropolit nu-l mai vedeam decât foarte rar; poate că
era şi el mulţumit că scăpase de harţa cu ministrul. Pe de altă parte, oculta
cu fostul protopop în frunte jubila lucrând de zor să mă îndepărteze din
graţiile celor de la mitropolie. Pe de o parte intriga şi calomnia, iar pe de
alta cadourile intraseră de mult în acţiune.
Gurile rele spuneau că mitropolitul simpatiza o cunoscută cântăreaţă
de operă, lucru despre care nu ştiam nimic precis şi nici nu mă interesa.
Fraţii întru Hristos şi ai mei prieteni de la Piatra s-au grăbit să-i ducă
vestea lui Pimen că eu aş fi dat păcatul în vileag către unii şi alţii. Pe de
altă parte, începuse acum să curgă bunătăţi scumpe de la Neamţ pentru
masa „prea înaltului”: lostriţe, păstrăvi şi vânaturi, lucruri foarte preţuite
de obrazele simandicoase. Fusesem chemat o dată de mitropolit la dejun,
fiind invitat între alţii şi preotul Nazarie, unul din bunii profesori de la
teologie, pe care-l avusesem şi eu. La masă, venind vorba de delicatese
culinare, face el o glumă, adresându-se mitropolitului: „I. P. Sfinţite, cred
că nu vă lipsesc măcar la zile mari lostriţa şi păstrăvii, doar aveţi la Neamţ
un protopop aşa de vrednic”.
E uşor de închipuit că acum aceste daruri care curgeau din plin nu-l
puteau lăsa neînduplecat pe mitropolit. Într-adevăr, după numai câteva luni
de la plecarea mea, aud că preotul pe care cu patru ani în urmă nu-l
admisese ca subprotoiereu, e chemat să vină acum din nou în fruntea
protopopiatului de Neamţ. Cu această numire, lucrurile s-au întors repede
la drumul lor de odinioară. Cît priveşte activitatea extrabisericească pe
care o înfiripasem cu atâta trudă şi cu rezultate apreciabile, se redusese
acum la un aspect mai mult formal.
Ieşind din protoierie, relaţiile mele cu mitropolitul au început să se
răcească an de an, în măsura în care prindeau legătură cele dintre
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mitropolit şi fostul protopop, ajutate de soţia prefectului. Deocamdată,
simţindu-mă mai liber, am început să mă îngrijesc mai serios de sănătate,
fiind surmenat şi slăbit în urma unui icter. Timp de vreo 12 ani mi-am luat
câte o lună concediu de odihnă pe care l-am petrecut în diferite locuri:
primii doi ani la Sofrăceşti, lângă Roman şi la Parincea-Bacău ca invitat al
doamnei Vârnav, care ţinea aceste moşii în arendă, apoi pe rând la
Techirghiol în două veri, la Herculane în trei, la Oglinzi, la Borsec, la
mănăstirile Tarcău şi la Văratec.
De un mare folos în căutarea sănătăţii mi-a fost doctorul I.
Costinescu, care aş putea spune că mi-a salvat viaţa. Tot atât de preţioasă
apoi mi-a fost prietenia generalului Vicol şi a domnului general Irimescu,
directorul Băilor Herculane. Dar poate şi mai mult încă m-a ajutat în
consolidarea sănătăţii mele sfatul erudiţilor profesori dr. Buicliu şi dr.
Cantacuzino. Cu toate că nu mă restabilisem încă bine, mitropolitul mă
recomandă, în 1916, ca preot militar la un batalion de vânători de munte.
Când a fost întrebat de ce m-a recomandat, ştiind că n-aş fi putut rezista în
îndepinirea unei astfel de misiuni, a răspuns că el recomandă pentru oştire
pe preoţii săi cei mai buni. Nu ştiu bine nici astăzi dacă pot vedea în acest
gest al lui Pimen un sentiment duşmănos sau nu. De altfel, era în firea sa
de a nu se interesa deloc de sănătatea colaboratorilor săi, chiar a celor mai
apropiaţi; ştia să le ceară numai muncă şi iar muncă.
Liniştea concediilor mele o foloseam aproape exclusiv cu cititul şi
scrisul, revizuind de repetate ori fiecare manuscris înainte de a-l da la tipar.
De fiecare dată mai aveam ceva de adăugat, mai aveam ceva de scos.
Scriam greu pentru că vroiam documentare serioasă chiar şi în descrieri cu
caracter literar. În toponimie urmăream pe teren regiunea respectivă, sat cu
sat, deal cu deal, fiecare pârâiaş, fiecare accident topografic. În arheologie
de asemeni, pentru identificarea unei aşezări cercetam o zonă de repetate
ori, colindând distanţe mari, adesea pe timp neprielnic. Când am scris
Movila Haiducului, pe lângă lectura repetată a Letopiseţelor, pentru limbă
şi documentare istorică, a trebuit să observ de aproape, străbătând pădurile,
aspectele diferiţilor arbori, ca şi pitorescul peisajelor. Am cercetat apoi la
faţa locului, prin câteva sate dobrogene, viaţa tătarilor şi am citit
biografiile lui Tamerlan şi Gingis-han.
N-am părăsit nici activitatea bisericească, păstrând legăturile cu
mitropolia, legături stricte de serviciu şi protocolare. În 1914 am fost
numit în consistoriul mitropolitan ca membru; iar după ce s-a pus în
aplicare noua lege a clerului din 1922, am fost ales încontinuu de către

adunările eparhiale ca membru în consiliul administrativ bisericesc, care se
ocupa de numirile şi transferările preoţilor.
Noua lege a clerului a adus, după pilda Transilvaniei, o reală
democratizare în organizarea bisericii în vechiul Regat. Astfel, începu să
bată şi la Iaşi un vânt nou. Majoritatea membrilor adunării fiind laici şi
adesea oameni cu autoritate ştiinţifică şi chiar oameni politici cu mare vază,
îşi puteau permite să se arate independenţi, încât ori de câte ori se crampona
mitropolitul în vederi nedrepte ori greşite se lovea de opoziţia făţişă a
adunării şi până la urmă trebuia să cedeze. De altfel, Pimen s-a ferit
totdeauna de a se amesteca în alegerile pentru adunarea eparhială şi apoi,
când se găsea în conflict cu adunarea, aceasta nu era din cauza vreunor
păcate dintre cele de care se făcea vinovat sistematic predecesorul său, ci
numai din pricina unor vederi înguste sau încăpăţânări la care se simţea
îndreptăţit de înaltul scaun ce-l ocupa. Cu alte cuvinte, îi plăcea să se
comporte ca un despot. Interesant era faptul că şi preoţii din adunare se
solidarizau cu laicii în opoziţia îndreptăţită ce i se făcea.
Ieşind din protopopie, n-am fost prigonit cum ar fi voit vechiul
protopop, care nu mă putea ignora, bucurându-mă de o frumoasă reputaţie şi
respect în adunare. În 1915, când mi-am cerut transferarea de la Mănăstirea
Bistriţa la Piatra, n-am întâmpinat nici ce-a mai mică împotrivire.
În timpul din urmă, scârbit de mersul treburilor în biserică, am început
să mă depărtez, treptat-treptat, de problemele bisericeşti, îndreptându-mă spre
etnografie, istorie şi literatură. Am fost mult stimulat în această direcţie prin
prieteniile strânse ce le aveam cu pictorul Ipolit Strîmbulescu, cu scriitorul
Emil Gîrleanu, cu profesorul C. Maisner de la Iaşi, om de înaltă distincţie
sufletească şi, mai pe urmă, cu poetul Adrian Maniu.
Prima lucrare ce am tipărit-o după Binele Moral, teza mea de licenţă, a
fost o broşurică, Priviri şi soluţii în chestia ţărănească, în care se oglindesc
probleme în legătură cu greutăţile şi lipsurile ţărănimii de pe valea Bistriţei şi
îndeosebi ale celor de pe moşia Hangu. Formasem acest cerc cultural la
Hangu, unde era şi reşedinţa plăşii, la şedinţele căruia luau parte cei mai
harnici dintre fruntaşii regiunii: preoţi, învăţători, avocaţi şi alţi magistraţi.
În anul 1912 am mai tipărit lucrarea de proporţii mai mari, Preotul
în faţa datoriei de a lucra pentru ridicarea poporului, care cuprindea mai
multe conferinţe ţinute la Piatra ca proroiereu şi ca preşedinte al Ligii
Culturale, secţia Neamţ.
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etnografie, istorie şi literatură. Am fost mult stimulat în această direcţie prin
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În anul 1912 am mai tipărit lucrarea de proporţii mai mari, Preotul
în faţa datoriei de a lucra pentru ridicarea poporului, care cuprindea mai
multe conferinţe ţinute la Piatra ca proroiereu şi ca preşedinte al Ligii
Culturale, secţia Neamţ.
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unde s-a instalat primăria şi mai târziu şcoala. Cu banii primiţi, ca şi cu cei
rezultaţi din vânzarea unei case dotale ce o aveam în Piatra, mi-am putut
cumpăra în oraş casa în care trăim astăzi, plătindu-mi în sfârşit şi datoriile.
Mutarea la oraş, după 10 ani de stat la Bistriţa, a stat ca o răscruce
în viaţa mea, având de data aceasta mai multe mijloace de a mă cultiva şi
chiar şi mai mult timp în acest scop. Pe de o parte, nu mai aveam de
alergat distanţe mari pentru trebuinţele cultului, cum era cazul la Bistriţa şi
apoi, la oraş, gospodăria fiind mult mai mică, aveam acum vremea
necesară să studiez mai mult şi să activez mai puternic pe tărâm cultural.
Nu-i mai puţin adevărat că şi soţia se bucura, că nu se mai întâmpla ca altă
dată, când tot timpul cutreieram judeţul ori duceam trena mitropolitului.
♦
Nu pot uita cu câtă căldură a fost întâmpinată mutarea mea la Piatra
ca preot la biserica Precista, din partea epitropilor acestei biserici, în frunte
cu Ghiţă Ştefănescu.

Deşi îmi organizasem o modestă dar bine închegată gospodărie la
Mănăstirea Bistriţa, începuse acum să mi se pună problema educaţiei
copiilor, din care cei doi mai mărişori, Nuţa şi Ionel, frecventau şcoala
primară din sat. A trebuit să iau hotărârea de a mă muta la Piatra, dorinţă pe
care mi-am îndeplinit-o uşor, căpătând în 1915 cuvenita aprobare atât de la
minister, cât şi de la mitropolie. Am vândut statului gospodăria de la ţară,

Clădirea veche a bisericii Precista din Piatra-Neamţ
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Deosebită dragoste mi-au arătat şi ceilalţi gospodari, îndeosebi
Plăcintenii şi Mitroenii, care mi-au adus cu căruţele lor tot avutul de la
Bistriţa. Gestul lui Gh. Plăcintă, al lui I. Mitroi, al lui Şt. Pomeanu şi al
altora m-a mişcat cu atât mai mult cu cât a fost de neaşteptat. Nici nu mam gândit să le cer vreun serviciu, ci ei s-au oferit să-l facă din dragoste şi
fără nici o plată.
Îndată după ce m-am mutat, a şi început războiul mondial din 19161917, cu tot cortegiul de greutăţi şi necazuri inerente unei astfel de
calamităţi. În tot acest timp am fost mobilizat la spitalele de răniţi din
Piatra, unde am avut prilejul să admir devotamentul pentru ostaşii bolnavi
din partea multora dintre pietrencele noastre, în fruntea cărora se cuvine a
fi puse d-na Alevra şi fiică-sa Dana, o copilandră, care în devotamentul său
pentru răniţi înfrunta cu mare curaj toate primejdiile. Chiar când oraşul era
bombardat de avioane, ea stătea neclintită între bolnavi, refuzând hotărât a
se coborâ în adăposturi. Pilda ei îi ruşina chiar pe unii din bărbaţii care
colaborau la aceste spitale.

3000 de paturi; un mare spital deci pentru răniţii vindecaţi care erau
internaţi aici spre a-şi face convalescenţa în cele mai bune condiţii de
întreţinere. Iniţiativa acestui aşezământ umanitar a fost luată de soţia
generalului Averescu, care a ales şi locul.
Doamna Averescu era secondată de principesa Elisabeta Şuţu, o
femeie cultă şi foarte devotată acestei opere de caritate, care în calitatea sa
de directoare a menajului îşi închina tot timpul pentru pensionarii săi.
În 1918 am întocmit şi editat un calendar – broşură cu sfaturi
gospodăreşti pentru săteni şi cu aspecte din frământările vremii. Dau câteva
spicuiri dintr-un articol pe care-l intitulasem „Spre vremuri mai bune”: „Ţara
a cerut fiilor ei cel mai mare semn de dragoste ce i se putea da, sacrificiul
vieţii. L-au dat voinicii şi au făcut cinste numelui de român. Dar războiul,
acest cumplit război, se va sfârşi şi atunci – fără zăbavă – trebuie ca şi ţara,
ţara legală să facă pentru mulţime ceea ce încă mai demult putea şi trebuia să
facă. Cei mulţi, dar acum nu tocmai proşti, cer pentru uşurarea vieţii lor nu
vorbe, fie ele oricât de frumoase şi dulci, ci fapte, numai fapte cinstite şi
bune. Trebuie pământ deajuns oricui îl poate munci, fără ca acest drept, mai
sfânt şi mai firesc decât toate, să i se mai precupeţească de cineva. Trebuie
ca toţi românii, fără deosebire, să se bucure de drepturile politice. De ce unii
să conducă ţara şi să se folosească exclusiv de bunurile ei, prin colegiul I, iar
ceilalţi, cei mai mulţi, să fie puşi sub epitropie? Nu-i drept, nu-i omenesc.
Avem nevoie de administraţie cinstită şi dreaptă. Să mai înceteze strângerea
de averi din chiverniseală nedreaptă, atât de înrădăcinată la noi. Ne trebuie
lumină la sate, lumină multă şi sănătoasă. Vrem ochi luminaţi de carte, nu
întunecaţi de ea; ne trebuie calitate de învăţătură. Ne trebuie o biserică a lui
Hristos, nu a oamenilor, care au materializat şi întinat atât cea mai splendidă
dintre doctrinele morale. În biserică, aşa cum a înţeles-o şi lăudat-o Iisus
Hristos, nu se cunoaşte alt merit şi privilegiu decât acel al smereniei
neprefăcute şi al muncii entuziaste pentru binele omenirii. Să se democratizeze
de fapt şi biserica, iar fruntaşii ei să părăsească slava cea deşartă a lumii,
pentru că Iisus n-a voit să lase biserica Sa pe seama unui fel de prinţi teocraţi,
ci pe seama unor oameni care să ştie a i se închina în spirit şi adevăr. Să se
aplice cu cea mai mare stricteţe legea monopolului băuturilor alcoolice.”
Cu cinci ani mai înainte, în lucrarea Preotul în faţa datoriei de a
lucra pentru ridicarea poporului, oglindeam pe larg problema răspunderii
forurilor conducătoare civile şi bisericeşti în ridicarea culturală şi
economică a satelor. Capitolul „Răspunzătorii” îndeosebi, constituia o
îndrăzneală cam riscantă, de a spune lucrurile pe numele lor adevărat, în
problema mersului bolnăvicios al treburilor publice. „Când în Biserică se
duce luptă cumplită ani de-a rândul pentru pretinsa canonicitate a unei legi

Fotografie din anii primului război mondial.

În 1917 a luat fiinţă „Sanatoriul din Carpaţi”, în lunca Bistriţei, pe
terenul dat în acest scop de Adina Costinescu, proprietara moşiei Doamna.
S-au construit repede 30 de barăci din lemn în care puteau să intre comod

101

100

In Memoriam

Constantin Matasă

Deosebită dragoste mi-au arătat şi ceilalţi gospodari, îndeosebi
Plăcintenii şi Mitroenii, care mi-au adus cu căruţele lor tot avutul de la
Bistriţa. Gestul lui Gh. Plăcintă, al lui I. Mitroi, al lui Şt. Pomeanu şi al
altora m-a mişcat cu atât mai mult cu cât a fost de neaşteptat. Nici nu mam gândit să le cer vreun serviciu, ci ei s-au oferit să-l facă din dragoste şi
fără nici o plată.
Îndată după ce m-am mutat, a şi început războiul mondial din 19161917, cu tot cortegiul de greutăţi şi necazuri inerente unei astfel de
calamităţi. În tot acest timp am fost mobilizat la spitalele de răniţi din
Piatra, unde am avut prilejul să admir devotamentul pentru ostaşii bolnavi
din partea multora dintre pietrencele noastre, în fruntea cărora se cuvine a
fi puse d-na Alevra şi fiică-sa Dana, o copilandră, care în devotamentul său
pentru răniţi înfrunta cu mare curaj toate primejdiile. Chiar când oraşul era
bombardat de avioane, ea stătea neclintită între bolnavi, refuzând hotărât a
se coborâ în adăposturi. Pilda ei îi ruşina chiar pe unii din bărbaţii care
colaborau la aceste spitale.

3000 de paturi; un mare spital deci pentru răniţii vindecaţi care erau
internaţi aici spre a-şi face convalescenţa în cele mai bune condiţii de
întreţinere. Iniţiativa acestui aşezământ umanitar a fost luată de soţia
generalului Averescu, care a ales şi locul.
Doamna Averescu era secondată de principesa Elisabeta Şuţu, o
femeie cultă şi foarte devotată acestei opere de caritate, care în calitatea sa
de directoare a menajului îşi închina tot timpul pentru pensionarii săi.
În 1918 am întocmit şi editat un calendar – broşură cu sfaturi
gospodăreşti pentru săteni şi cu aspecte din frământările vremii. Dau câteva
spicuiri dintr-un articol pe care-l intitulasem „Spre vremuri mai bune”: „Ţara
a cerut fiilor ei cel mai mare semn de dragoste ce i se putea da, sacrificiul
vieţii. L-au dat voinicii şi au făcut cinste numelui de român. Dar războiul,
acest cumplit război, se va sfârşi şi atunci – fără zăbavă – trebuie ca şi ţara,
ţara legală să facă pentru mulţime ceea ce încă mai demult putea şi trebuia să
facă. Cei mulţi, dar acum nu tocmai proşti, cer pentru uşurarea vieţii lor nu
vorbe, fie ele oricât de frumoase şi dulci, ci fapte, numai fapte cinstite şi
bune. Trebuie pământ deajuns oricui îl poate munci, fără ca acest drept, mai
sfânt şi mai firesc decât toate, să i se mai precupeţească de cineva. Trebuie
ca toţi românii, fără deosebire, să se bucure de drepturile politice. De ce unii
să conducă ţara şi să se folosească exclusiv de bunurile ei, prin colegiul I, iar
ceilalţi, cei mai mulţi, să fie puşi sub epitropie? Nu-i drept, nu-i omenesc.
Avem nevoie de administraţie cinstită şi dreaptă. Să mai înceteze strângerea
de averi din chiverniseală nedreaptă, atât de înrădăcinată la noi. Ne trebuie
lumină la sate, lumină multă şi sănătoasă. Vrem ochi luminaţi de carte, nu
întunecaţi de ea; ne trebuie calitate de învăţătură. Ne trebuie o biserică a lui
Hristos, nu a oamenilor, care au materializat şi întinat atât cea mai splendidă
dintre doctrinele morale. În biserică, aşa cum a înţeles-o şi lăudat-o Iisus
Hristos, nu se cunoaşte alt merit şi privilegiu decât acel al smereniei
neprefăcute şi al muncii entuziaste pentru binele omenirii. Să se democratizeze
de fapt şi biserica, iar fruntaşii ei să părăsească slava cea deşartă a lumii,
pentru că Iisus n-a voit să lase biserica Sa pe seama unui fel de prinţi teocraţi,
ci pe seama unor oameni care să ştie a i se închina în spirit şi adevăr. Să se
aplice cu cea mai mare stricteţe legea monopolului băuturilor alcoolice.”
Cu cinci ani mai înainte, în lucrarea Preotul în faţa datoriei de a
lucra pentru ridicarea poporului, oglindeam pe larg problema răspunderii
forurilor conducătoare civile şi bisericeşti în ridicarea culturală şi
economică a satelor. Capitolul „Răspunzătorii” îndeosebi, constituia o
îndrăzneală cam riscantă, de a spune lucrurile pe numele lor adevărat, în
problema mersului bolnăvicios al treburilor publice. „Când în Biserică se
duce luptă cumplită ani de-a rândul pentru pretinsa canonicitate a unei legi

Fotografie din anii primului război mondial.

În 1917 a luat fiinţă „Sanatoriul din Carpaţi”, în lunca Bistriţei, pe
terenul dat în acest scop de Adina Costinescu, proprietara moşiei Doamna.
S-au construit repede 30 de barăci din lemn în care puteau să intre comod

101

102

In Memoriam

Constantin Matasă

103

– mă refeream la scandaloasa hărţuială dintre episcopul Serafim al
Romanului şi mitropolitul primat al ţării – se uită de datoria de a da
poporului educaţie religioasă” şi „când în stat un guvern de oameni mari
nu găseşte ani de zile altceva mai bun de rezolvat decât afacerea
tramvaielor, continuând a fi lăsată în părăsire rezolvarea marii probleme a
chestiei ţărăneşti, aceasta înseamnă că avem de a face cu ceva putred în
viaţa noastră publică.”
De bună seamă că o astfel de atitudine nu putea fi privită cu ochi buni
de turma agenţilor electorali, ca şi de grosul oamenilor politici care, în truda
lor de fiecare clipă, nu aveau alt obiectiv mai înalt decât căpătuiala, ori în
cazul cel mai bun, îngâmfarea. E uşor de văzut că în politica vremii mă
arătam ca un nepriceput, ba chiar ca un răzvrătit, fiindcă nu ştiam să mint şi
să linguşesc. Pentru această lipsă de „diplomaţie” nici n-am putut avea vreun
succes în politică, din care m-am şi retras în 1925. Am refuzat chiar şi
cinstea ce mi s-a oferit de partidul lui N. Iorga de a candida la Neamţ în
numele său pentru o alegere de deputaţi.
Scăpat din frământările vieţii politice, m-am simţit refăcut ca după o
boală grea. Nu insuccesul m-a îndepărtat de politică, ci faptul că n-am avut
înclinare spre acest câmp de activitate, spre care sunt atraşi mulţi oameni
oneşti şi dezinteresaţi personal.

De fapt mi-am continuat activitatea spre acelaşi ideal, dar pe altă
cale, lucrând ca preşedinte al Ligii Culturale, secţia judeţeană Neamţ,
nou înfiinţată, în colaborare cu un grup de intelectuali din localitate.
După războiul din 1916 am înfiinţat în Piatra, împreună cu generalul Gh.
Dragu, o secţiune a Caselor Naţionale, instituţie culturală care a avut o
frumoasă activitate nu numai în oraş ci şi în judeţ. Casa Naţională din
Piatra a activat cu succes crescând vreme de vreo cincisprezece ani,
luând naştere din ea şi muzeul.
Dezamăgirile ce le încercasem în activitatea bisericească, ca şi
dezgustul pentru politică m-au îndemnat tot mai hotărât spre activitatea
ştiinţifică în domeniul istoriei vechi, care a început să mă stăpânească cu
pasiune din ce în ce mai sporită. Era şi firesc să mă pasioneze această
strădanie, deoarece am putut găsi în ea pe de o parte mai multă seninătate,
iar pe de alta, pentru că îmi dădea ea singură satisfacţia morală care e atât
de scumpă şi înviorătoare pentru orice osteneală mai încordată. Mai mult
încă, lucrând în această direcţie, am fost cruţat de duşmănii şi invidie, căci
în acest câmp de muncă nu se prea aventura lumea în acea vreme pe aici,
prin părţile noastre. Mă lăsaseră în pace de data aceasta şi vechii duşmani,
care s-au şi stins – bieţii – rând pe rând.

Oraşul Piatra văzut de pe dealul Cozla, în deceniul trei al secolului trecut.

Vechea Piaţă Mare din Piatra-Neamţ.
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♦
Un alt câmp de lucru, pe cât de neofensiv pe atât de nou si nebătătorit
încă pe aici, a fost activitatea mea în turism. Pentru acest ram de activitate
aveam sădită în inima mea o mare dragoste încă de la etatea de 14 – 15 ani,
când vizitatorii Ceahlăului găzduiau, în trecere pe la noi, în Răpciune, şi mă
cereau de la tata să-i conduc pe munte. Era o mare sărbătoare pentru mine
când puteam să particip la o astfel de excursie, pentru că mi se da prilejul de
a mă afla şi eu într-o „societate aleasă“, între oameni care care trăiau prin
Bucureşti şi alte târguri mari de la capătul pământului. Aceste excursii, cu
familii de oameni învăţaţi, cu profesori vestiţi, cu doctori, ofiţeri etc., au fost
pentru mine o adevărată şcoală, m-au scos din sălbăticie. Mi-am dat seama
de abia mai târziu că spre a fi într-adevăr om, nu e de ajuns să ştii numai
carte, ori cât de multă, dar să ştii să te şi comporţi în lume în chip civilizat.
Cele mai frumoase clipe de recreaţie, pe care le-am putut gusta în
viaţă, au fost acelea din hoinărelile mele, totdeauna cu alţi prieteni, prin
munţii regiunii noastre, Ceahlăul, Grinţieşul, Barnarul, Dealul Vânăt,
munţii Tarcăului şi Cheile Bicazului.

Caricatură semnată de Anton Lazăr

Am organizat un adăpost turistic în fosta casă a lui Gh. Panu, un
altul – ceva mai târziu – la Izvoru Muntelui, căruia i-am zis adăpostul
„Inginer Anania”, pentru faptul că acest inginer silvic a fost şi el un mare
îndrăgostit de Ceahlău, pe care intenţiona să facă un drum de căruţă până
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sus, aproape de coamă. Tot pentru Ceahlău am refăcut potecile, am înnoit
vechile marcaje, distruse în primul război mondial şi am făcut îmbunătăţiri
la cabana Dochia, aşezând acolo şi o puternică lampă „petromax”. Din
păcate vijelia celuilalt război a măturat o bună parte şi din această muncă.
Numărul drumeţilor, admiratori ai Ceahlăului, Văii Bistriţei şi ai
numeroaselor monumente istorice de aici, m-a îndemnat să alcătuiesc un
ghid, Călăuza judeţului Neamţ, apărut în editura Cărţii Româneşti la
1929, cu o prefaţă de Simion Mehedinţi. Pentru geologie, în această
lucrare am avut cinstea preţioasei colaborări a cunoscutului academician,
profesorul universitar G. Macovei, iar în ce priveşte arta monumentelor
noastre istorice, concursul profesorului I. D. Ştefănescu.

Am început cu 3-4 vitrine, pentru ca acum, în 1957, când avem 24,
spaţiul să fie cu totul neîncăpător. Un material aproape tot atâta de bogat şi
preţios, descoperit în ultimii ani, se păstrează în depozit din lipsă de spaţiu.
Prin 1930, când am început lucrul mai serios în această direcţie, harta
arheologică a judeţului Neamţ şi chiar a întregii Moldove subcarpatice era
complet albă. În 1940 descoperisem peste o sută de aşezări preistorice, iar la
ora actuală, când numărul salariaţilor muzeului s-a ridicat la 9 oameni de
ştiinţă şi tehnicieni, am ajuns la peste 200 de aşezări în cuprinsul regiunii.
Până în 1947 nu aveam fonduri, decât cele ce le încropeam prin
cotizaţii benevole, serbări şi conferinţe; după această dată însă, când
muzeul a trecut la stat s-a căpătat un buget fix şi sigur.
Cel mai bogat şi mai interesant material arheologic din colecţiile
acestui muzeu ni l-a dat aşezarea preistorică Bodeşti-Frumuşica de pe terasa
Cracăului, apoi aşezarea de la Târgu Ocna-Podei, tot cu ceramică pictată;
aşezarea de la Zăneşti-Dealul Viei cu ceramică incizată, apoi grupul
aşezărilor din oraşul Piatra şi împrejurimi cu ceramică din vremea dacilor.
Aceste 5-6 staţiuni, descoperite de mine cu vreo 20 de ani în urmă prin
simple sondaje, au început să fie cercetate temeinic prin săpături pe mari
suprafeţe, deoarece muzeul are la îndemână fonduri suficiente.

Casa „Gheorghe Panu” de la Durău.

Între izvoarele ce le-am consultat, pentru cunoaşterea vieţii
străvechi ce s-a perindat pe aceste frumoase locuri, a fost şi Getica lui
Vasile Pârvan. Cartea aceasta mi-a stârnit un mare interes, încât aş putea
spune că prin turism am ajuns tocmai la arheologie, numai că această
excursie m-a robit definitiv, pasionându-mă şi astăzi, la optzeci de ani,
când alerg încă pe acele coclauri, din plăcerea de a sta de vorbă cu
strămoşii. În 1934 am transformat localul Casei Naţionale, ridicat de mine
în 1929 cu bani colectaţi de ici, de colo şi am aşezat în el Muzeul
Arheologic Regional.

107

106

In Memoriam

Constantin Matasă

sus, aproape de coamă. Tot pentru Ceahlău am refăcut potecile, am înnoit
vechile marcaje, distruse în primul război mondial şi am făcut îmbunătăţiri
la cabana Dochia, aşezând acolo şi o puternică lampă „petromax”. Din
păcate vijelia celuilalt război a măturat o bună parte şi din această muncă.
Numărul drumeţilor, admiratori ai Ceahlăului, Văii Bistriţei şi ai
numeroaselor monumente istorice de aici, m-a îndemnat să alcătuiesc un
ghid, Călăuza judeţului Neamţ, apărut în editura Cărţii Româneşti la
1929, cu o prefaţă de Simion Mehedinţi. Pentru geologie, în această
lucrare am avut cinstea preţioasei colaborări a cunoscutului academician,
profesorul universitar G. Macovei, iar în ce priveşte arta monumentelor
noastre istorice, concursul profesorului I. D. Ştefănescu.

Am început cu 3-4 vitrine, pentru ca acum, în 1957, când avem 24,
spaţiul să fie cu totul neîncăpător. Un material aproape tot atâta de bogat şi
preţios, descoperit în ultimii ani, se păstrează în depozit din lipsă de spaţiu.
Prin 1930, când am început lucrul mai serios în această direcţie, harta
arheologică a judeţului Neamţ şi chiar a întregii Moldove subcarpatice era
complet albă. În 1940 descoperisem peste o sută de aşezări preistorice, iar la
ora actuală, când numărul salariaţilor muzeului s-a ridicat la 9 oameni de
ştiinţă şi tehnicieni, am ajuns la peste 200 de aşezări în cuprinsul regiunii.
Până în 1947 nu aveam fonduri, decât cele ce le încropeam prin
cotizaţii benevole, serbări şi conferinţe; după această dată însă, când
muzeul a trecut la stat s-a căpătat un buget fix şi sigur.
Cel mai bogat şi mai interesant material arheologic din colecţiile
acestui muzeu ni l-a dat aşezarea preistorică Bodeşti-Frumuşica de pe terasa
Cracăului, apoi aşezarea de la Târgu Ocna-Podei, tot cu ceramică pictată;
aşezarea de la Zăneşti-Dealul Viei cu ceramică incizată, apoi grupul
aşezărilor din oraşul Piatra şi împrejurimi cu ceramică din vremea dacilor.
Aceste 5-6 staţiuni, descoperite de mine cu vreo 20 de ani în urmă prin
simple sondaje, au început să fie cercetate temeinic prin săpături pe mari
suprafeţe, deoarece muzeul are la îndemână fonduri suficiente.

Casa „Gheorghe Panu” de la Durău.

Între izvoarele ce le-am consultat, pentru cunoaşterea vieţii
străvechi ce s-a perindat pe aceste frumoase locuri, a fost şi Getica lui
Vasile Pârvan. Cartea aceasta mi-a stârnit un mare interes, încât aş putea
spune că prin turism am ajuns tocmai la arheologie, numai că această
excursie m-a robit definitiv, pasionându-mă şi astăzi, la optzeci de ani,
când alerg încă pe acele coclauri, din plăcerea de a sta de vorbă cu
strămoşii. În 1934 am transformat localul Casei Naţionale, ridicat de mine
în 1929 cu bani colectaţi de ici, de colo şi am aşezat în el Muzeul
Arheologic Regional.

107

108

In Memoriam

Constantin Matasă

Fiind vorba de activitatea mea ştiinţifică, socot de folos a pomeni şi
de colaborarea la câteva din cele mai mari reviste ştiinţifice ca: Buletinul
Comisiei Monumentelor Istorice, Convorbiri Literare, Boabe de Grâu şi
revista arheologică Dacia. De asemeni, am colaborat la revistele şi ziarele
locale: Îndrumarea, Propăşirea, Noua Floare a Darurilor, Petrodava,
înfiinţate şi conduse de mine, apoi colaborări la revista Mitropolia
Moldovei din Iaşi şi Anuarul Liceului Petru Rareş din Piatra.
Cele vreo zece conferinţe pe care le-am citit la Radio – Bucureşti au
apărut în volumul Palatul Cnejilor, tipărit în 1938 şi premiat de Academie,
iar în 1939 a ieşit de sub tipar Movila Haiducului, povestea unei răscoale a
răzeşilor din Neamţ pe vremea domniei a treia a lui Mihai Racoviţă. Câmpul
lui Dragoş a apărut în 1943, editat de Casa Şcoalelor, cuprinzând o culegere
de toponimie din câteva sate răzăşeşti de peste Bistriţă.

Socialistă, Luptătorul, Steagul Roşu şi altele de care nu-mi mai amintesc.
Am mai scos, aici în Piatra, şi două broşurele: Despre păcatul pizmei şi
despre milostenie, un extras din faimoasa Floarea Darurilor tipărită la
Snagov în 1700 şi la Braşov în 1808 şi apoi Culegeri din Triod, spicuiri
din înţelepciunea cărţilor bătrâne.
Gata de tipar mai am o monografie arheologică a săpăturilor de la
Podei, un ghid al muzeului şi monumentelor istorice şi pitoreşti din
regiune şi o nouă ediţie a Călăuzei mele, precum şi Amintirile de faţă.

În sfârşit, la 1946 a apărut Frumuşica, o monografie arheologică
editată de Institutul de Istorie de pe lângă Universitatea din Bucureşti.
La acestea s-ar mai putea adăuga şi colaborări trecătoare la diferite
reviste şi ziare ale vremii mele: revista Democraţia din Bucureşti, ziarele
Universul, Curentul, Ceahlăul din Piatra, România Liberă, Piatra

109

♦

În 1935 a murit Pimen urmându-i în scaun Nicodim Munteanu, fost
episcop de Huşi, care în 1940 a trecut la Bucureşti ca patriarh în locul lui
Miron Cristea.

Familia preotului C. Matasă la începutul anilor ’30:
jos – părinţii, sus – Nicuşor, Ionel şi Nuţa.

Cu Nicodim mă cunoşteam bine şi mă aprecia pentru că sub
mitropolitul Pimen, când eram protoiereu de Neamţ, el era arhiereu la Iaşi
şi vicarul Mitropoliei.
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Astfel am avut de înfruntat amândoi de câteva ori năbădăile lui
Pimen. Nicodim n-a avut când face lucruri mai de seamă ca mitropolit,
fiindcă a stat puţin; nu era iubitor de bani, arătându-se bun gospodar. Deşi
un pasionat al cititului, dând multe şi bune traduceri din limba rusă, pe
care o cunoştea bine fiindcă făcuse teologia la Kiev, n-a fost un animator
în ridicarea culturală a preoţimei nici ca mitropolit, nici ca patriarh.
Mitropolitul Irineu, care a urmat lui Nicodim în 1941, s-a urcat în
scaun în vremi critice pentru biserică. A fost ales din lumea mireană direct,
pentru merite excepţionale, pentru prestigiul de care se bucura, fiind unul
din cei mai culţi clerici ai noştri, în această vreme. Doctor al unei
universităţi din Berlin şi profesor apoi la facultatea teologică din
Bucureşti, se făcuse cunoscut prin mai multe lucrări cu caracter teologic
care, ca şi cursurile ce le făcea la facultate, l-au consacrat ca pe o fală şi o
nădejde a bisericii. Ultima sa lucrare filosofico-teologică, Istoria Religiilor, a
întocmit-o chiar când era mitropolit.

Pe data de 1 noiembrie 1941 am fost din nou numit protoiereu de
Neamţ, calitate în care am funcţionat pînă la 1945. Numirea aceasta nu m-a
mai încântat; întâi de toate, pentru că eram acum prea prins de muzeu şi de
studiile ce mi le impunea această pasiune a mea. Incepusem lucrul
monografiei Frumuşica, care a cerut mult timp şi osteneală încordată, şi
apoi, mă cam îngrozeam de protopopiat aducându-mi aminte de

Localul fostei Case Naţionale „Regina Maria” în care a funcţionat Muzeul
Arheologic Regional (1934-1960).

Actul de fondare al imobilului Casei Naţionale „Regina Maria”.
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amărăciunile pe care mi le adusese în tinereţe această slujbă ce o avusesem
sub Pimen. Singurul lucru ce mă îndemna să primesc din nou această
sarcină a fost convingerea că, în calitate de protopop, voi putea să am
foarte uşor concursul preoţilor şi cîntăreţilor bisericeşti de sub autoritatea
mea. Nu m-am înşelat deloc în această socoteală fiindcă, într-adevăr, mulţi
dintre preoţi m-au ajutat serios prin informaţiile şi concursul ce mi le-au
dat într-o vreme când muzeul nu era instituţie de stat. În acest timp n-am
voit să primesc nici un salar ca director; mi se plăteau doar deplasările şi
cheltuielile cu lucrările de pe teren.

întâmplătoare, făcute ori la arat, ori la săparea unui beci sau prin ruperea
unui mal după o ploaie mare, ca şi prin dărâmarea pământului prin lutării.
Îmi formasem mai ales dintre elevii claselor a treia şi a patra excelente
antene pentru o bună parte din Moldova subcarpatică. La lecţiile de istorie
le trezeam interes pentru cunoaşterea trecutului, pentru felul de viaţă al
omului primitiv şi le arătam criteriile elementare după care putem
recunoaşte urmele aşezărilor preistorice păstrate în pământ.
Pentru controlul informaţiilor căpătate şi pentru identificarea lor pe
teren mă duceam neîntârziat la faţa locului, luând cu mine – în timpul vacanţei
mari de vară, mai ales – câte doi-trei elevi mai zeloşi din regiunea respectivă.
Chiar pe cei doi paznici pe care-i aveam în timpul din urmă în bugetul
muzeului îi angajam tot dintre absolvenţii acestei şcoli, unde stăteau până ce le
venea vremea să fie luaţi în armată. În felul acesta elevii erau interesaţi şi
material în această activitate, pentru că erau apreciaţi în mod deosebit de
„director”, iar pentru căpătarea postului de cântăreţ aveau iarăşi sprijinul meu.
♦

Împreună cu un grup de prieteni.

Un mare sprijin am avut şi de la elevii Şcolii de cântăreţi bisericeşti
din Piatra, pentru că între 1920 şi 1942 am fost directorul ei până ce s-a
desfiinţat. Şcoala nu era de stat, ci particulară, având patru clase, iar
examenul de absolvire se dădea în faţa unei comisiuni instituite în acest
sens. Prin elevii acestei şcoli, veniţi nu numai din judeţul Neamţ, dar şi din
judeţele vecine, mai ales Roman, Bacău şi Baia, căci şcoala avea caracterul
unui gimnaziu, neputându-se înscrie în ea decât numai după absolvirea
şcolii primare, primeam necontenit informaţii despre noi descoperiri

Eram într-o vreme când nu se liniştiseră încă bine lucrurile în ţară,
peste care trecuse prăpădul celor două mari războaie. Până în 1945 n-am
găsit timp prielnic pentru o activitate ştiinţifică mai serioasă; m-am ocupat în
schimb, începând din 1918, adică de la data când am fost numit paroh în
Piatra, să mă străduiesc pentru ridicarea noii biserici, pe care după o muncă
încordată de aproape 30 de ani am izbutit s-o văd terminată şi sfinţită.
Despre construcţia acestei biserici las să vorbească raportul ce l-am citit şi
prezentat mitropolitului Irineu şi miniştrilor care au luat parte, împreună cu
prefectul C. Prisnea, la solemnitatea inaugurării din 21 mai 1947.
În acel an mi se încredinţase protopopiatul a treia oară, cu decretul
3055 din 28 martie, în care mitropolitul Irineu spunea aşa: „Numim cu
începere de la 1 aprilie 1947 în postul de protoiereu al circomscripţiei I-a a
jud. Neamţ în locul P. C. preot M. Gavrilescu pe prea cucernicul preot
Constantin Matasă, parohul parohiei Precista din Piatra-Neamţ, care
evidenţindu-se atât prin activitatea sa bisericească, cât şi prin munca pe teren
literar, având lucrări cu caracter teologic şi de artă, şi-i încredinţăm această
însărcinare ca o recompensă pentru meritele p.c. sale excepţionale”. Ca
mitropolit, Irineu trebuia să facă şi politică, dar bietul om nu avea
temperamentul pentru această grea treabă ce i se cerea dintr-un post de o aşa
mare răspundere; era doar mitropolitul Moldovei. Şi aşa au dat peste el la
etatea de 72 de ani necazuri grele, care au şi dus în toamna anului 1947 la
demisia sa, la retragerea sa la Mânăstirea Agapia, unde a murit îndată.
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După ce la 21 mai 1947 s-a făcut sfinţirea bisericii Precista şi s-a
numit alt protopop în locul meu, am fost epurat şi de la parohie, la numai
două luni după sfinţirea bisericii. Ministerul însă, sesizat de autorităţile
civile locale, m-a reintregrat imediat în postul de paroh, din care fraţii întru
Hristos mă goniseră după ce le-am construit una dintre cele mai frumoase
biserici din Moldova, ridicând alături şi o casă de locuit. Eu aveam doar
casa mea proprie.

♦

115

Mutându-mă la Piatra, am întemeiat în acest oraş, în colaborare cu
generalul Gh. Dragu şi după îndemnul generalului I. Manolescu din
Bucureşti un fel de ateneu popular, numit Casa Naţională „Regina Maria”,
care a funcţionat vreo doi ani într-o baracă de lemn construită de armata
rusă pe strada Colonel Roznovanu. După dărâmarea acestei barăci, ne-am
continuat activitatea în „salonul Gîrcineanu” din strada Unirii şi apoi –
rând pe rând – în localurile şcolilor primare din oraş, până în 1929, când
ne-am continuat lucrul în noul local construit de noi în acest scop.

La muzeul lui Neculai Popa de la Târpeşti.

În 1948, împlinind 70 de ani, vârsta de pensie, urma de la sine să
mă retrag şi de la parohie. Noul paroh, pe care mi-l alesesem ca preot
ajutător şi mai apoi ca subprotoiereu, mi-a interzis de a mai oficia. Mai
târziu, după vreo 7-8 ani, şi-a schimbat atitudinea, cerându-mi sfaturi şi
invitându-mă să oficiez, dar n-am mai putut accepta invitaţia. Am avut
întotdeauna însă nădejde în dreptatea lui Dumnezeu.

Scopul Casei Naţionale era ridicarea culturală a poporului de jos, ca
şi cultivarea sentimentului iubirii de patrie. Îmi aduc aminte că la o
şezătoare ţinută în Mărăţei, chiar de la început au luat parte şi câţiva ofiţeri
ruşi, care m-au felicitat şi încurajat.
La 14 mai 1928 am pus piatra fundamentală a noului local, iar la 17
iunie, acelaşi an, a avut loc la teatru un mare festival cultural şi artistic,
când au conferenţiat generalul I. Manolescu şi G. Ţiţeica, cunoscutul
savant, profesor universitar şi preşedinte cultural al Centralei Caselor
Naţionale. Reproduc aici câteva rânduri de la sfârşitul procesului verbal
încheiat după inspecţia ce ni s-a făcut: „Corespondenţa, actele, contabilitatea
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şi administrarea fondurilor am găsit-o în cea mai deplină ordine şi
legalitate, pentru care aducem numeroase mulţumiri părintelui Matasă,
conducătorul acestei instituţii. În ce priveşte energia depusă pentru
construirea Casei Naţionale şi căldura pusă pentru activitatea ei culturală şi
pentru răspândirea doctrinei acestei instituţiuni, constatăm că atinge culmi
de sacrificiu şi de apostolat, care fac cinste părintelui Matasă şi slujitorilor
săi. Aducând deci mulţumirile noastre harnicului conducător, părintelui
Matasă, puternicilor săi sprijinitori din comitet, precum şi omului de nădejde
general Gh. Dragu, care a sprijinit sufleteşte şi material această instituţie,
mărturisim că plecăm noi înşine de aici cu noi puteri de lucru şi cu mai
multă încredere pentru viitor”. Semnau: General I. Manolescu, Gh. Ţiţeica şi
Octav Lăzărescu, directorul contabilităţii din Centrala Caselor Naţionale.
Tot în acest an s-a mai organizat o serbare populară în grădina publică,
o serată pentru sporirea fondului de construcţii şi două şezători culturale, unde
au conferenţiat profesorul N. Stoenescu, directorul Şcolii Normale de
învăţători, profesorul de liceu V. Ghiţescu şi autorul acestor rânduri.
La 26 mai 1929 a avut loc solemnitatea inaugurării noului local. Au
rostit cuvântări: generalul Gh. Dragu, Gh. Isăcescu prefectul judeţului, N.
Ioaniu primarul oraşului, Gr. Capşa directorul liceului de băieţi, N.
Stoenescu directorul Şcolii Normale de băieţi, Eufrosina Săvescu
directoarea Şcolii Normale de Fete, profesorul de liceu Panaite Popovici şi
generalul Negreanu, vicepreşedintele Centralei Caselor Naţionale. După
amiază a fost o şezătoare cu concursul muzicii militare a Regimentului 15
şi al Şcolii Normale de Fete. Seara a urmat la teatru un festival artistic cu
concursul d-rei Corina Balina şi al lui Andreescu-Burghezul de la Opera
Română, cum şi al lui Baldovin, artist de la Teatrul Naţional din Bucureşti.
A conferenţiat Jean Bart, cunoscutul scriitor din capitală, iar în final prin
cuvântul nostru de mulţumire s-a încheiat inaugurarea. De semnalat că în
1929 s-au organizat 18 şezători cu program educativ.
Nu mai puţin rodnică a fost şi activitatea anului 1930. La 12
ianuarie, când a avut loc serbarea pentru împlinirea a zece ani de la
întemeierea Casei Naţionale, a conferenţiat comandorul Aurel Niculescu,
dându-şi concursul d-ra A. Elefterescu şi I. Teodorian, artişti de la Opera
Română. Au mai urmat apoi vreo zece şezători la care au conferenţiat,
între alţii, B. Cecropide ziarist, C. Negru publicist, ambii din Bucureşti, cu
concursul artiştilor A. Elefterescu şi I. Teodorian de la Operă, cu care am
mers şi prin judeţ organizând alte concerte la Târgu Neamţ, Buhuşi şi
Bicaz. Pe lângă scopul cultural urmăream şi strângerea de fonduri pentru
finalizarea noului local din Piatra.

În 1931 am organizat 15 şezători, 4 serbări populare şi o
reprezentaţie la teatrul din localitate. Între conferenţiari citez doar pe
Arhimandritul Iuliu Scriban, pe Nechifor Crainic şi pe Emanoil Bucuţa,
toţi oameni de aleasă cultură.

Fotografii înfăţişându-l pe C. Matasă împreună cu membrii familiei şi prieteni.
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În anii următori, 1932-1935, numărul şezătorilor şi conferinţelor a
mers descrescând, fiindcă sporea din ce în ce mai mult activitatea
arheologică care la început avea ca scop descoperirea de noi staţiuni
preistorice ca şi identificarea culturilor cărora aparţineau.
Menţionez că în 1932 au avut loc doar 14 şezători, printre
conferenţiari numărându-se Apostol D. Culea şi I. D. Ştefănescu, iar în
1933, tot cam atâtea, notând printre conferenţiari pe Tzigara Samurcaş şi
pe Lascarov Moldovanu.
Cam în acest interval am putut organiza un concert la teatru, cu
preţiosul concurs al d-rei Guţianu de la Opera de Stat, cu care am avut un
mare succes. Nu pot lăsa sub tăcere nepreţuitul concurs al d-lui Ion Marin
Sadoveanu, care, cât timp a fost în ministerul artelor, ne trimitea câte un
artist sau doi de la Operă sau de la Teatrul Naţional spre a spori fondurile
de care aveam nevoie, întâi pentru construcţia localului şi apoi pentru
activitatea pe teren a muzeului.
Se cuvine apoi să remarc şi pe câţiva dintre pietrenii noştri care au
pus umărul voiniceşte la dezvoltarea acestei instituţii de cultură. De prin
1934, ba chiar şi de mai înainte, a început să mă ajute efectiv Fr. Lengyel,
directorul fabricii de hârtie din Piatra şi d-l Georgescu, directorul Băncii
Naţionale din acest oraş.
De prin 1937 ne-a venit un preţios sprijin din partea d-lui Emil
Bădărău, preşedintele tribunalului, cât şi din partea d-lor C. Turcu şi Ghiţă
Iliescu, cel dintâi funcţionând multă vreme gratuit în calitate de secretar,
iar cel din urmă în calitate de casier. De asemenea funcţia de contabil a
fost îndeplinită cu multă pricepere şi rânduială de regretatul Mihai Polli,
iar biblioteca ne-a fost organizată de prietenul C. Luchian, institutor.
Îmi amintesc că şi noi, cei de la Casa Naţională, am ajutat
contribuind la acoperirea cheltuielilor necesitate de zugrăvirea Durăului,
lucrare întreprinsă de pictorul N. Tonitza, cum şi la săpăturile arheologice
executate la Cetatea Neamţului de către profesorul Ilie Minea de la
Universitatea din Iaşi.
Pe măsură ce sporea activitatea arheologică şi se dezvolta muzeul, se
răreau reuniunile educative de genul celor amintite mai înainte. Această stare
de lucru a început să se observe chiar de prin 1933, când am pus în lucru
primul mobilier pentru muzeu. Astfel, în anul următor am şi instalat cele
dintâi trei vitrine, în 1935 alte două, încât din 1936 nu s-a mai putut organiza
în localul Casei Naţionale nici o conferinţă, fiindcă scosesem toate scaunele.
Cu toate că eram necontenit ajutat de cea mai caldă colaborare, mai
ales din partea corpului didactic de toate gradele din oraş, de şefii tuturor

autorităţilor de stat, ca şi de directorii fabricilor din localitate, a trebuit
să-mi limitez munca numai la activitatea în domeniul arheologic şi la
turism, o veche slăbiciune a mea.

Totuşi, fiindcă în 1937 aveam nevoie de fonduri pentru săpăturile
arheologice şi procurarea mobilierului trebuitor muzeului, cât şi pentru
activitatea în domeniul drumeţiei şi pentru ajutorarea altor iniţiativa culturale,
am mai organizat – de data aceasta în localul teatrului comunal – încă o serie
de conferinţe cu concursul câtorva dintre cei mai cunoscuţi oameni de carte ai
ţării. Astfel numai în prima jumătate a anului respectiv au conferenţiat:
- 16 februarie, Istrate Micescu, profesor universitar;
- 1 martie, doctor I. Jianu, profesor universitar;
- 8 martie, generalul C. Manolache, şeful justişiei militare;
- 15 martie, Eugen Herovanu, profesor universitar;
- 22 martie, Grigore Trancu-Iaşi, fost ministru;
- 25 martie, general Radu Rosetti;
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29 martie, V. Vîlcovici, profesor universitar;
26 aprilie, I. Simionescu, profesor universitar;
3 mai, Simion Mehedinţi, profesor universitar;
apoi Adrian Maniu, cunoscutul poet şi profesorul universitar
Radu Vulpe, arheolog.
În vederea organizării acestor conferinţe am adresat un apel
publicului local, din care reproduc mai jos începutul:
„Un grup de intelectuali dornici de bine, entuziaşti şi decişi să
sacrifice pentru triumful unei idei mari liniştea lor şi tot timpul liber pe
care ocupaţiile lor zilnice li-l permit, am pornit la luptă, reînviind şi lărgind
câmpul de activitate al asociaţiei locale grupate în jurul Casei Naţionale.
Şi, pentru că minunatul nostru judeţ, ca şi pitorescul nostru oraş, prin
străduinţa edililor au început să capete o înfăţişare din ce în ce mai demnă
de bogăţia lor naturală, noi, conjudeţenii, suntem datori să completăm
această operă printr-o educare a maselor, printr-o reînviere a datinilor
strămoşeşti, printr-o amănunţită cercetare a comorilor noastre istorice, prin
stimularea sportului organizat şi printr-o propagandă menită să atragă pe
plaiurile noastre pe toţi cei dornici de a cunoaşte ţara şi a admira bogăţia şi
farmecul ei, propagandă care trebuie să meargă mână în mână cu
organizarea unei găzduiri practice şi civilizate.”
Acest apel, care era totodată şi un program de lucru, a fost semnat
de un comitet de iniţiativă, format din: generalul Gh. Dragu, preşedinte de
onoare şi autorul acestor rânduri, ca preşedinte, Emil Bădărău, preşedintele
tribunalului, V. Ghiţescu, directorul Liceului „Petru Rareş”, Al.
Gheorghiu, directorul Băncii Baţionale, Ernest Kirculescu, decanul
baroului de avocaţi, I. Georgescu, director de bancă, N. Teodorescu,
institutor, C. Turcu şi M. Polli, membri.
Singurul rezultat practic al acestui apel a fost trezirea unui interes
mai mare pentru conferinţele ce au urmat, cum şi un sprijin mai larg şi mai
viu pentru activitatea obişnuită a Casei Naţionale. Problemele schiţate prin
programul înfăţişat în acest apel (alcătuirea unui album cu vederi din oraş
şi judeţ, un birou de informaţii turistice în Piatra, o nouă cabană pe
Ceahlău, un hotel la Izvorul Muntelui, la cabană şi altul pe valea Tarcăului
etc.) erau de bună seamă prea greu de rezolvat numai din iniţiativă privată,
mai ales în acea vreme, când norii prevestitori ai unui nou război începeau
să se ridice şi să se îngroaşe an de an.
După 1936 deci, activitatea Casei Naţionale s-a limitat tot la cadrul ei
obişnuit, cercetări şi studii arheologice şi câteva realizări turistice. S-a creat
o casă de adăpost la Durău, organizată în mod civilizat, cu un an mai târziu o

altă casă de adăpost la Izvorul Muntelui, numită „Casa Inginer Anania”, apoi
s-au refăcut potecile, s-au reînnoit marcajele şi s-au întocmit ghiduri. În
activitatea turistică am avut un sprijin deosebit de călduros din partea bunilor
mei prieteni, inginer Fr. Lengyel, maior D. Făgărăşanu şi Emil Bădărău.
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Muzeul a mai continuat câtva timp să lucreze tot sub egida Casei
Naţionale, până în 1947, când din proprie iniaţitivă am cerut trecerea lui la
stat spre a-i asigura continuitatea şi dezvoltarea. Într-adevăr, statul n-a
întârziat de-ai aproba un buget cu personal salariat şi cu fondurile necesare
pemtru lucrările pe teren. De altfel, a şi venit curând legea prin care toate
Casele Naţionale au fost trecute la stat cu averea şi inventarul lor.

Cu un grup de prieteni pe Bâtca Doamnei .
Imagine din prima expoziţie de bază a Muzeului Arheologic Regional.

De la 1941 încoace a început o eclipsă care a mers crescând în
activitatea Casei Naţionale şi în propria mea muncă, până când
dezlănţuirea prăpădului adus de al doilea război mondial a stins-o aproape
cu totul, fiind chiar nevoit să plec din localitate în două răstimpuri. De abia
din 1945 am început să scoatem din nou capul la iveală, puţin câte puţin,
mai ales că muzeul n-a avut de suferit nici o pagubă. Şefii armatei
sovietice, în scurtele lor popasuri prin Piatra au arătat o deosebită atenţie
colecţiilor bogate de aici şi chiar grijă pentru buna lor păstrare. Aş aminti
în acest sens impresiile consemnate de către ofiţerii sovietici, între care şi
căpitanul Vladimir Danilenko, care a devenit un cunoscut arheolog şi
profesor universitar în anii de după război.

La început, câtva timp numai, deşi avea caracter precis regional,
muzeul a fost lăsat în grija Sfatului Popular al oraşului Piatra. Aici, la
secţia culturală, cu care aveam de astă dată strânse legături de serviciu, nu
găseam adesea cuvenita înţelegere, din care pricină întâmpinam dificultăţi,
cerându-se personalul la alte lucrări, cu totul străine de preocupările
muzeului. Şi doar nu eram decât trei persoane: directorul, restauratorul şi
omul de servici. Din fericire, această situaţie penibilă nu a durat prea mult,
deoarece regiunea, înţelegând greutăţile ce ni se creaseră, a luat muzeul
sub grija sa directă. Găsind la secţia culturală a regiunii cuvenita
bunăvoinţă, ne-am aflat în sfârşit drumul corespunzător scopului ştiinţific
pe care îl aveam de urmărit.
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„Hora de la Frumuşica”, capodoperă a culturii Cucuteni,
descoperită de către arheologul Constantin Matasă.

Activitatea ştiinţifică, după cum s-a văzut, a rămas tot timpul după
1934 ca sarcină de căpetenie a Casei Naţionale: dezvoltarea muzeului,
organizarea vizitării lui, realizarea unor noi descoperiri, studii şi publicarea
rezultatelor obţinute.
Cum s-a reflectat această activitate în opinia publică se vede şi din
registrele pentru vizitatori care încep cu luna martie 1938, din care
reproducem impresiile a doi dintre cei mai mari arheologi şi profesori
universitari, respectiv Radu Vulpe şi Vladimir Dumitrescu:
Primul dintre aceştia consemna: „Ideea cercetărilor ştiinţifice pentru
studierea bogăţiilor arheologice ale ţinutului Neamţ a fost mai întâi a
părintelui Matasă. Ideea întemeierii Muzeului arheologic din Piatra a fost a
mea. Dar, pe când cercetările ştiinţifice la început le-am făcut eu, muzeul,
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cu admirabila sa înfăţişare şi orânduire, l-a realizat părintele Mătasă. Din
acest schimb de gânduri şi de muncă, reflex al unei potriviri de suflet şi de
vederi, a rezultat o colaborare rodnică, pe care o înscriu printre cele mai
plăcute amintiri ale activităţii mele arheologice”.
La rândul său, domnul Vladimir Dumitrescu scria: „Dacă vreodată
noi, arheologii de meserie, am avea câte o îndoială în ceea ce priveşte
utilitatea strădaniilor noastre, nu încape nici o îndoială că – admirând
frumoasele rezultate ale neobositei activităţi a Sfinţiei Sale părintelui
Matasă, vom fi îndemnaţi să pornim mai departe, pe drumul pe care
mergem. Rareori am putut vedea o mai mare înţelegere a lucrurilor şi un
mai mare entuziasm dezinteresat. Şi de aceea nu mă îndoiesc că izbânda va
fi deplină. Noi i-o dorim din toată inima.”
Dar tot atât de preţioase, ca documentare, pentru interesul ce-l arăta
marele public – cărturari de mare faimă, ca şi oamenii de rând – pentru
activitatea acestui muzeu sunt şi cele câteva mii de impresii din registrele
de vizitatori, din care spicuiesc câteva.
„Am admirat opera de entuziasm şi inteligenţă, care merită preţuirea
tuturora.” – N. Iorga, 1939.
„Am vizitat şi admirat, azi 21 mai 1940 minunatul şi bogatul în
amintiri străbune Muzeul Arheologic din Piatra Neamţ, operă strălucită a
părintelui Matasă, căruia îi doresc viaţă lungă şi sănătate ca să ducă şi mai
departe săpăturile încununate deja de succes.” – Irineu, Mitropolitul
Moldovei şi Sucevei.
„În seara de 11 iulie 1942, am vizitat acest Muzeu arheologic
întocmit de munca şi entuziasmul unui singur om: părintele Matasă. Deşi
foarte obosit după o călătorie cu peripeţii, muzeul acesta mi-a fixat atenţia
în totalitatea vitrinelor sale. A fost pentru mine cea mai completă mărturie
a valorii excepţionale a acestei colecţii şi a meritelor deosebite ale aceluia
care a strâns-o şi organizat-o. Tot înainte !” – I. Petrovici, fost ministru şi
profesor universitar.
În 1943, la 19 mai, Mitropolitul Irineu revine şi scrie în registru:
„Am vizitat şi admirat astăzi a doua oară acest neîntrecut de interesant
muzeu, operă nepieritoare a părintelui Econom Constantin Matasă,
Protoiereul Judeţului Neamţ.”
În 14 iulie 1954 ziaristul I. Beceanu scria: „Am vizitat acest muzeu
în urmă cu 20 de ani, în perioada lui – preistorică – când întreaga colecţie
se depozitase în casa părintelui Matasă. Sunt bucuros să constat că,
datorită perseverenţei părintelui Matasă, oraşul Piatra este astăzi înzestrat
cu un muzeu de mare valoare ştiinţifică”.
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mea. Dar, pe când cercetările ştiinţifice la început le-am făcut eu, muzeul,
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cu admirabila sa înfăţişare şi orânduire, l-a realizat părintele Mătasă. Din
acest schimb de gânduri şi de muncă, reflex al unei potriviri de suflet şi de
vederi, a rezultat o colaborare rodnică, pe care o înscriu printre cele mai
plăcute amintiri ale activităţii mele arheologice”.
La rândul său, domnul Vladimir Dumitrescu scria: „Dacă vreodată
noi, arheologii de meserie, am avea câte o îndoială în ceea ce priveşte
utilitatea strădaniilor noastre, nu încape nici o îndoială că – admirând
frumoasele rezultate ale neobositei activităţi a Sfinţiei Sale părintelui
Matasă, vom fi îndemnaţi să pornim mai departe, pe drumul pe care
mergem. Rareori am putut vedea o mai mare înţelegere a lucrurilor şi un
mai mare entuziasm dezinteresat. Şi de aceea nu mă îndoiesc că izbânda va
fi deplină. Noi i-o dorim din toată inima.”
Dar tot atât de preţioase, ca documentare, pentru interesul ce-l arăta
marele public – cărturari de mare faimă, ca şi oamenii de rând – pentru
activitatea acestui muzeu sunt şi cele câteva mii de impresii din registrele
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tuturora.” – N. Iorga, 1939.
„Am vizitat şi admirat, azi 21 mai 1940 minunatul şi bogatul în
amintiri străbune Muzeul Arheologic din Piatra Neamţ, operă strălucită a
părintelui Matasă, căruia îi doresc viaţă lungă şi sănătate ca să ducă şi mai
departe săpăturile încununate deja de succes.” – Irineu, Mitropolitul
Moldovei şi Sucevei.
„În seara de 11 iulie 1942, am vizitat acest Muzeu arheologic
întocmit de munca şi entuziasmul unui singur om: părintele Matasă. Deşi
foarte obosit după o călătorie cu peripeţii, muzeul acesta mi-a fixat atenţia
în totalitatea vitrinelor sale. A fost pentru mine cea mai completă mărturie
a valorii excepţionale a acestei colecţii şi a meritelor deosebite ale aceluia
care a strâns-o şi organizat-o. Tot înainte !” – I. Petrovici, fost ministru şi
profesor universitar.
În 1943, la 19 mai, Mitropolitul Irineu revine şi scrie în registru:
„Am vizitat şi admirat astăzi a doua oară acest neîntrecut de interesant
muzeu, operă nepieritoare a părintelui Econom Constantin Matasă,
Protoiereul Judeţului Neamţ.”
În 14 iulie 1954 ziaristul I. Beceanu scria: „Am vizitat acest muzeu
în urmă cu 20 de ani, în perioada lui – preistorică – când întreaga colecţie
se depozitase în casa părintelui Matasă. Sunt bucuros să constat că,
datorită perseverenţei părintelui Matasă, oraşul Piatra este astăzi înzestrat
cu un muzeu de mare valoare ştiinţifică”.
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Mă opresc şi la menţiunea feciorului meu, inginerul Ionel Matasă,
pentru că nu mă tem să mi se spună că e vorba doar de o laudă în familie: „Cu
mereu crescândă admiraţie pentru munca şi rezultatele prestigioase la care ai
ajuns, tataie, în descoperirea felului de viaţă al strămoşilor”, 24 oct. 1954.

Muzeul a fost vizitat şi de multă lume din străinătate. În 1955, la 1
august, a venit şi a cercetat cu multă atenţie colecţiile acestui muzeu dr. B.
Novotny, mare arheolog ceh. „Am cunoscut, scrie domnia sa, colecţia
frumoasă a muzeului din literatură, dar abia când am văzut cu ochii aceste
frumoase piese din antichitate mi-am dat seama de adevărata lor valoare,
de diversitatea şi de măiestria artistică a meşterului anonim. Doresc
cercetătorului acestei minunate colecţii frumoase rezultate în domeniul
cercetărilor menite să ilumineze trecutul îndepărtat al omenirii”.
„Cunosc de 20 de ani strădaniile Părintelui Matasă, cărora li se
datoreşte Muzeul Arheologic de azi. Tot ce se află strâns aici cu atâta
dragoste merită admiraţie deosebită şi mult respect”. Corneliu Baba şi
Constanţa Baba, 7 aug. 1956.
„Vizitând astăzi Muzeul Arheologic din Piatra-Neamţ, am rămas
plăcut impresionat de ceea ce a putut realiza nobila pasiune pentru ştiinţă a
părintelui Matasă. Această impunătoare realizare trebuie să servească
generaţiilor viitoare drept îndemn la muncă stăruitoare şi jertfelnicie în
slujba culturii din patria noastră iubită. Doresc întemeietorului acestui
muzeu mulţi ani de trainică sănătate spre a putea să-şi publice toate
descoperirile şi să le facă cunoscute cât mai mult lumii studioase şi
savanţilor”. Teofil, Episcop al Romanului, 20 august 1956.
„Grupul de arheologi sovietici care au vizitat astăzi acest muzeu cu
multă atenţie, îşi exprimă uimirea faţă de colecţiile arheologice strânse de
Pr. C. Matasă în decursul multor ani. Dorim colectivului şi colaboratorilor
muzeului ca şi în viitor să-şi completeze colecţiile cu materiale noi, care
vor ajuta să descopere istoria veche a României”. Tatiana Passek, de la
Academia de Ştiinţe a U.R.S.S., A. I. Meliukova, de la Institul de Istorie a
Culturii Materiale din Moscova şi G. D. Smirnov, 28 octombrie 1956.
„Exprim toată mulţumirea mea părintelui C. Matasă, realizatorul
acestui bogat şi instructiv muzeu, singurul în regiunea Bacău şi doresc ca
autorităţile locale să-i arate şi mai multă înţelegere, atribuind pentru muzeu
un local şi mai mare şi mai central, cel din apropierea turnului şi bisericii,
cu care ar forma un adevărat complex. Aş mai dori ca părintele Matasă să
transmită urmaşilor săi, odată cu marea sa experienţă şi pasiunea sa
tinerească pentru descoperirea trecutului. E cazul ca acest frumos muzeu
să aibă în sfârşit şi un ghid, pe înţelesul celor mulţi”. Marin Mihalache,
director general în Ministerul Culturii, 22 martie 1957.
Registrele pentru vizitatori sunt printre cele mai preţioase
documente privitoare la felul în care activitatea muzeului se reflectă an de
an în opinia marelui public, începând de la elevul din grădiniţă şi de la
muncitorul cu ziua până la savanţii cu mare renume. Muzeul, după cum s-a

Împreună cu restauratorul A. Buzilă şi muzeografa Ioana Zamoşteanu.

Mi-a făcut o mare plăcere şi următoarea menţiune izvorâtă din inima
curată a unor copii care de abia au luaseră condeiul în mână: „Am vizitat
Muzeul Arheologic şi ne-a plăcut. Vrem şi noi să ne facem arheologi.” –
Chirileanu Simion şi Chirileanu Ioana, clasa I, 1955 martie 20.
Omul de carte şi arheologul Anton Niţu de la Iaşi, colaborator pe cât
de pregătit, pe atâta şi de dezinteresat la unele din lucrările muzeului nostru,
scria următoarele rânduri la 13 mai 1955: „Cel dintâi muzeu de preistorie al
Moldovei, ridicat cu râvna şi priceperea de care este capabilă iniţiativa
personală pusă în slujba patriei şi a neamului, îşi păstrează, după atâţia ani
de cercetări arheologice pe tot cuprinsul Moldovei, locul de frunte prin
descoperirea mereu înnoită a unor urme necunoscute de viaţă omenească, care
a căutat, ca şi noi astăzi, frumuseţea fără seamăn a acestei părţi a Moldovei.”
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arătat şi mai sus, a fost vizitat cu interes crescând şi de lumea străină din:
Uniunea Sovietică, Germania, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Elveţia,
Egipt, China, Coreea, Mexic şi Uruguay.

Am primit răspuns de la Vl. Dumitrescu că pot să dau lucrarea, mai
târziu, după ce a fost eliberat. Şi-a arătat însă nemulţumirea că am retras
lucrarea şi că am dat-o în altă parte. Institutul l-a delegat pe profesorul
Nestor să se ocupe de lucrare, ceea ce a şi făcut. Tocmai când se găsea sub
tipar, la Monitorul Oficial, tipografia a fost bombardată, suferind mari
stricăciuni. A fost un mare noroc că lucrarea a putut ieşi de sub tipar în
1946 şi pot afirma acum, după 11 ani, că dacă mai întârziam, nu ştiu de ar
mai fi putut apărea, pierzând-o prin peregrinările refugiului.
În 1938 publicasem în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice,
fascicola 97, un repertoriu al descoperirilor arheologice făcute de mine în
judeţul Neamţ până la acea dată, iar în fascicola 103, a aceluiaşi Buletin,
un raport asupra altor câteva noi descoperiri făcute ulterior.
În revista arheologică Dacia, nr. VII-VIII /1937-1940, a Muzeului
Naţional de Antichităţi din Bucureşti, am publicat un scurt raport asupra
descoperirilor de la Trudeşti, jud. Neamţ şi de la Costeşti, jud. Baia.
A urmat apoi un referat asupra săpăturilor ce le-am făcut pe Dealul
Viei de la Traian, comuna Zăneşti, în revista Studii şi cercetări de Istorie
Veche, nr. 1-2 de pe 1954 şi altul în aceaşi revistă, nr. 3-4 din 1955, privitor
la Curtea Domnească din Piatra-Neamţ, ale cărui ruini le descoperisem cu
un an înainte ca delegat al Academiei.
Am mai colaborat cu profesorul Radu Vulpe la săpăturile de la
Izvoare şi Poiana, cu arheologul Vl. Dumitrescu la Dobreni-Mătăhuia, la,
Traian-Dealul Fântânilor şi la Hăbăşeşti.
În timpul din urmă, în 1956-1957, am revenit la Podei-Târgu Ocna,
ca şi la cetăţuile şi aşezările getice din jurul oraşului Piatra. Muzeul, având
acum un personal mai bine pregătit şi mai numeros, precum şi fonduri
suficiente puse la îndemână de către regiunea Bacău, a efectuat săpături
care au dat repede rezultate nebănuite, nu numai ca bogăţie de material
arheologic preţios, dar şi prin aceea că s-au mai descoperit aici şi alte
puncte noi cu interesante urme de cultură, aşa cum au fost cele din epoca
fierului de Piatra-Neamţ - Lutărie şi Ciritei. Descoperirile acestea prezintă
interes deosebit pentru că ne vorbesc şi despre vechimea oraşului Piatra, ca
aşezare omenească ce urcă până chiar în epoca bronzului, ba chiar si mai
adânc în cultura ceramicii pictate, după cum rezultă din materialul găsit în
aceste săpături, îndeosebi pe muntele Cozla.
Materialul din săpăturile efectuate în jurul oraşului Piatra, în aceşti
doi ani, este enorm şi sunt deplin încredinţat că prin continuarea lucrului
aici se va duce la una din cele mai preţioase documentări cu privire la viaţa
strămoşilor noştri. În felul acesta se vede uşor că anii ce vin îmi vor cere
aceeaşi muncă ca şi în trecut. Sluji-mă-vor puterile?

Dând explicaţii unui grup de elevi.

Dar, după cum am mai amintit, activitatea mea la muzeul pe care îl
creasem şi pentru care miile de vizitatori îmi aduc atâtea laude că mă şi
jenez câteodată de ele, nu s-a limitat numai la adunarea materialului
arheologic şi la orânduirea lui în muzeu, ci am lucrat şi pentru publicarea lui
spre a-l face cunoscut. Când am avut Frumuşica gata întocmită, cu ilustraţie
cu tot, mi-a cerut Vladimir Dumitrescu, directorul de atunci al Muzeului
Naţional de Antichităţi din Bucureşti, să i-o dau lui spre a fi editată. I-am
dat-o, a tradus-o în limba franceză cum se obişnuia pe atunci şi, când s-o
pună sub tipar, a fost scos din direcţia muzeului pe motive politice şi trimis
la o mănăstire cu domiciliul forţat, rămânând cu Frumuşica mea în baltă.
După câteva luni, reputatul profesorul universitar şi arheolog, Ion
Nestor, îmi propune să o dau să mi-o tipărească profesorul C.C. Giurescu,
directorul Institutului de Istorie Naţională de pe lângă Universitatea din
Bucureşti, deoarece prin împrejurările create prin plecarea lui Vl.
Dumitrescu, muzeul nu va mai putea-o tipări, neavând cine să se
îngrijească de această treabă. De altfel, propunerea profesorului Nestor
plecase de la însuşi directorul Institutului de Istorie.
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la centru – numai consideraţie şi preţuire, acceptând să rămân ca director
la muzeu şi după 1947, când instituţia a trecut la stat. Cu totul altfel s-au
purtat fraţii întru Hristos, care m-au epurat de la parohie, imediat după
inaugurarea noii biserici Precista, care se construise prin osteneala mea
aproape exclusivă.
♦

Pe şantierul arheologic Traian-Dealul Viei

Nu pot trece mai departe cu firul poveştii vieţii mele, fără să
menţionez că la săpăturile din ultimii doi ani ne-a ajutat efectiv Muzeul
Regional al Iaşului prin directorul său, profesorul Petrescu-Dîmboviţa,
care a delegat să ne ajute pe doi dintre cei mai bine pregătiţi colaboratori ai
săi, cunoscuţii arheologi Anton Niţu şi A. Florescu.
Dacă munca şi mai ales bunele ei rezultate mi-au dat necontenit
cuvenita mulţumire sufletească şi satisfacţie, această încurajare mi-a venit şi
din partea marelui public, fie el înfăţişat de masa anonimă, din ceea ce am
numi opinia publică, fie prin „impresiile” a mii şi mii de oameni care au
vizitat muzeul, ori au cunoscut celelalte direcţii de activitate în care m-am
afirmat. M-am considerat chiar un om fericit şi norocos când am văzut că
statul însuşi îmi apreciază strădania, acordându-mi diferite distincţii: Steaua
României în gradul de cavaler în 1922, Răsplata Muncii pentru Biserică în
1923, Steaua României în gradul de Ofiţer în 1926, Răsplata Muncii pentru
construcţii şcolare în acelaşi an, Meritul Cultural clasa II în 1943, Medalia
Muncii în 1945, şi Ordinul Muncii clasa a II-a în 1957.
Interesant de amintit e şi faptul că sub regimul comunist, cu toate că
sunt preot şi nici politică nu fac, nu numai că nu am avut de suferit vreo
nemulţumire oarecare, ci dimpotrivă mi s-a arătat necurmat – mai ales de

Încheind amintirile voi încerca să redau şi câteva aspecte din felul
cum am înţeles să-mi organizez viaţa, din care unele au constituit
trăsăturile caracteristice ale felului meu de a fi, ale temperamentului meu.
Copil fiind, până la 10-12 ani, grija de căpetenie îmi era joaca, nu
cartea. Aceasta din urmă era o sarcină cu care eram dator, trebuind să dau
seamă de ea întâi profesorului şi apoi tatei.
La Roman, cei trei ani de seminar ce i-am petrecut acolo, căci clasa
a patra nu era, i-am trăit ca într-o cuşcă, stând în internat. Totuşi
prizonieratul era agreabil, fiind răsfăţat în familia directorului, fiind coleg
şi prieten nedespărţit cu cel mai mic dintre copiii săi. Citeam cu plăcere
cărţi cu haiduci: Bujor, Iancu Jianu, Codreanu, Ghiţă Cătănuţă şi alţi eroi
populari, căci aşa îi consideram noi copiii, ca şi poporul de jos pe haiduci.
La această vârstă nu-mi dădeam încă seama bine de obligaţiile
vieţii, căci eram ca frunza dusă de valuri. De abia după ce am trecut la Iaşi,
prin clasa a patra şi a cincea, au început să mi se deschidă ochii asupra
datoriilor mele. În primul rând a prins să se înrădăcineze în sufletul meu
sentimentul iubirii de ţară, fără să cad în ceea ce se numeşte rasism,
socotind că românul trebuie să se ridice printr-o serioasă pregătire şi
muncă stăruitoare, nu prin spargeri de geamuri sau alte gesturi de acest fel.
O altă preocupare ce a început să mă stăpânească din ce în ce mai stăruitor
a fost aceea de a mă cultiva citind cărţi filosofico-morale, atrăgându-mă
îndeosebi descrierile marilor exploratori ca: Stanley, Livingstone,
Marco-Polo, Magellan şi alţii. Îmi plăceau apoi desenul şi caligrafia,
pentru care vădeam oarecare talent. Gimnastica, de asemenea una dintre
plăcerile mele, o făceam la început la rec şi paralele numai pentru
distracţie, iar mai târziu – între 30 şi 70 de ani – am făcut zilnic în casă
gimnastică „suedeză” pentru sănătate. Între sporturi, pe lângă turism, mă
pasionau popicele. Am avut chiar, cât am stat la M-rea Bistriţa o instalaţie
de popici destul de bună, într-un colţ ferit de grădină.
Prietenia foarte strânsă cu câţiva conclasani de la liceul internat, ca
Iosif Flor, prietenul de la Roman, Vasile Bordeianu, Gh. Irimescu, Berbeci,
Dascălul, C. Tatovici, Traian Lalescu şi alţii, m-a îndemnat spre o ţinută
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pretenţioasă, spre gusturi mai rafinate şi preocupări superioare. În ceasurile
noastre de recreaţie, duminicile la Copou, îl necăjeam adesea pe Traian
Lalescu care dezlega probleme de matematică, chiar hoinărind cu noi pe drum.
Eleganţa în ţinută şi îmbrăcăminte m-a preoucupat şi după aceea,
toată viaţa, influenţând mult asupra mea şi Bucureştiul, cu mediul ales în
care am avut şansa de a trăi tot timpul cât am fost în Universitate.
La Bucureşti am câştigat mult sub raportul educaţiei mele culturale
citind mult în afară de obligaţiile teologiei. Eram mai tot timpul liber la
Biblioteca Fundaţiei Regale, unde găseam liniştea necesară studiului, dar
şi cărţile de care aveam nevoie. Izvoarele pentru teza mea de licenţă,
Binele Moral, au fost mai mult în limba franceză. Cursurile apoi ce le
urmam la Facultatea de Litere şi Istorie, conferinţele ce se ţineau la
Ateneu, Teatrul şi Opera m-au pasionat şi mai mult de carte, făcându-mă
să muncesc cu dragoste şi răbdare. Ajutat de aceste pârghii am reuşit să
realizez mai târziu lucruri temeinice. Treaba n-a fost tocmai uşoară, fiindcă
am avut adesea de lucrat în domenii pentru care seminarul şi facultatea de
teologie puţin m-au ajutat.
Succesele ce le-am obţinut în lucrul meu se datoresc apoi faptului
că acesta îmi era drag şi de aceea puneam pasiune în executarea lui.
Sentimentul iubirii de patrie m-a îndemnat să acţionez ca preot
pentru luminarea şi ridicarea satelor din raza mea de activitate. Această
temă a format partea cea mai plăcută din cariera mea. Ca protoiereu, mai
ales în primul răstimp, am pus multă muncă şi stăruinţă pentru ridicarea
prestigiului preoţilor de sate îndemnându-i să fie şi gospodari exemplari,
dar şi oameni de carte. Eram convins – lucrând astfel – că un preot bun ca
şi un învăţător destoinic, pot fi pârghiile cele mai de căpetenie în acţiunea
pentru ridicarea satelor noastre. Lucram cu tot avântul tinereţii şi pentru sat
şi pentru preot. N-am fost înţeles însă şi nici ajutat de puternicii zilei, de
aceea nici n-am dobândit prea mult spor în această direcţie.
În ritual, care-şi are tâlcul lui adânc în opera de culturalizare a
maselor care nu au nici operă, nici teatru şi nici expoziţii de artă şi istorie,
ba nu aveau adesea nici chiar şcoală, voiam ca preotul să cânte şi să
citească frumos, să slujească cu demnitate. De asemeni am stăruit ca
preotul să fie pildă şi ca ţinută morală, atât în vorbă cât şi în faptă, să evite
a intra în cârciumi şi să nu iasă dezmăţat în lume. Îi recomandam ca şi în
năravul fumatului, dacă nu-l poate părăsi, să fie mai ferit, mai îngrădit.
Observasem că, aproape în general, cine fumează mult, cam şi bea mult.
Mai târziu, în activitatea mea la Casa Naţională, apoi la muzeu şi la
clădirea noii biserici Precista am muncit cu multă pasiune şi tenacitate; de

asta se vede că am şi izbutit. Am lucrat cu dragoste în aceste trei sectoare,
fapt pentru care nu mă simţeam niciodată plictisit şi dezgustat, chiar şi
atunci când mi se ridicau greutăţi în cale. Mă înarmam şi eu cu răbdare şi-mi
luam timpul în ajutor, încredinţat că, până la urmă, nu se putea să nu
izbutesc. Să mă iau la harţă cu potrivnicii, însemna să-mi pierd timpul
preţios şi să mă şi îmbolnăvesc.
Protestele mele şi reacţia în faţa unei nedreptăţi ce mi se făcea nu
lua expresia unei explozii, ci mă resemnam. Aşa am făcut când am fost
scos din primul protopopiat, ca şi atunci când am fost epurat de la parohie.
Prietenii mă îndemnau să protestez, să scriu la Bucureşti persoanelor care
m-ar fi putut ajuta. N-am voit să fac niciodată acest lucru. Eram încredinţat
în sufletul meu că lucrasem frumos şi bine şi găseam suficientă mângâiere
şi satisfacţie în această convingere. Judecând lucrurile în acest fel m-aş fi
simţit umilit să mă apăr, lăudându-mi activitatea. Dacă lumea n-o vedea şi
n-o aprecia era cu atât mai urât pentru ea, nu pentru mine. Aceeaşi ţinută
am avut-o şi când mi s-a interzis a mai oficia în biserica pe care o
construisem. Fiindcă ieşisem la pensie s-a crezut că nu mai pot avea vreo
legătură nici cu biserica pe care o ridicasem, nici cu poporul pe care-l
servisem 32 de ani. Mai târziu am fost invitat, dar n-am mai putut veni eu.
Totuşi nu mă pot plânge de viaţa mea, deoarece mi-a hărăzit mai
multe bucurii decât necazuri. Necazurile însăşi, pe lângă că oţelesc, dau
tabloului şi oarecare nuanţe mai sumbre, de umbră, contribuind la armonie.
Ce ar fi să zugrăveşti numai cu roşu sau numai cu alb ?
♦
Şi acum, câte ceva despre firea şi temperamentul meu. În fiecare
clipă aveam în proiect mai multe probleme de rezolvat, unele complexe şi
grele, a căror dezlegare favorabilă mi se părea deodată dacă nu chiar
imposibilă, dar foarte anevoioasă şi îndepărtată. Şovăind un moment, mă
îmbărbăta repede perspectiva succesului şi, nu arareori în această situaţie,
îmi aminteam sfatul bunicului Vasile Lăcătuşu care-mi spusese odată, când
îl vizitam în atelierul lui: „Cînd ai de prăşit un ogor mare, nu te uita
niciodată la capătul lui, ci pune-ţi semn mai aproape şi aşa, azi oleacă,
mâine oleacă, numai te trezeşti în capăt pe nesimţite.” Am aplicat aceast
exemplu mai ales când am construit noua biserică Precista, ca şi localul în
care am organizat muzeul. Nici pentru unul, nici pentru altul n-am avut la
începere decât sume derizorii şi nici vreun ajutor sigur de la stat sau din
altă parte. Toată nădejdea era doar în contribuţia benevolă a publicului:
donaţii, serbări, „bilete-cărămizi” etc.
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altă parte. Toată nădejdea era doar în contribuţia benevolă a publicului:
donaţii, serbări, „bilete-cărămizi” etc.
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dragoste la modă pe atunci, scris frumos şi împodobit de mine cu floricele
colorate şi porumbei ce-şi făceau curte. Între cântece, pe lângă “Steluţa”,
“Pe o Stâncă Neagră”, şi altele, patriotice sau de lume, se găseau şi „Sârba
maicelor” şi „Sârba popilor” care se cântau mult în acea vreme. Dând
bietul tata peste carneţelul meu l-a şi aruncat repede pe foc din cauza
sârbelor păgâne. Nu mi-a făcut nici o observaţie, socotind, de bună seamă,
că a fost de ajuns să-mi pună dorurile pe rug.

În grădina casei la o partidă de table.

O trăsătură caracteristică firii mele era, aş putea spune,
neastâmpărul şi impulsiunea de a-mi crea mereu de lucru; nu terminam
bine una şi mă prindeam de alta. Apoi, nu mă simţisem niciodată complet
satisfăcut de lucrul pe care-l terminasem. Necontenit găseam că totul putea
fi făcut şi mai bine. Chiar în lucrările pe care le făceam pentru publicare,
munceam greu, refăcând textul de nenumărate ori.
În societate, între străini, fiind timid, preferam să stau undeva mai
în umbră. Cel puţin de la mesele şi banchetele oficiale mă sculam
totdeauna flămând.
Un cusur mare pentru activitatea mea a fost acela de a nu fi fost
înzestrat cu memorie bună. Acest lucru mi-a adus greutăţi în muncă chiar
din şcoală, unde am avut profesori care îţi cereau să ştii data când s-a
născut cutare sau cutare personaj, când a scris una sau alta din operele sale
şi când a murit. Acest lucru mi se cerea şi la teologie şi aici aveam nu
numai sfiinţii scriitori mari, dar şi pe cei care rătăceau, pe eretici.
Am avut mare slăbiciune pentru muzică, dar nu aveam voce bună.
Când eram prin clasa a patra de seminar aveam un caieţel cu cântece de
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Mi-a plăcut să fiu totdeauna între prieteni şi simpatii, atât în
societate cât şi în excursii şi, având o fire veselă, găseam uşor prilejul de
râs mult, pentru care prietenia mea era căutată chiar şi de cei mai mulţi
dintre tineri, în mijlocul cărora mă simţeam foarte bine. Când copiii îmi
erau prin cursul superior la liceu şi chiar la Universitate, mă găseam
adesea în micile lor promenade din jurul oraşului, alături de ei şi de colegii
lor. Ba organizam pentru dânşii acasă la noi, când erau la liceu, un fel de
cerc cultural, căruia i-am zis Murmurul Bistriţei, la şedinţele căruia trebuia
să vină fiecare cu câte o producţie, unul cu o lectură aleasă de mine de mai
înainte, altul cu o recitare, cu un cântec; iar eu începeam lucrul cu o mică
conferinţă ştiinţifică ori educativă. Eram deci preşedintele „Caracudei”,
cum îmi spuneau câteodată tinerii mei tovarăşi. Păstrez şi astăzi
programele scrise frumos ale şedinţelor noastre. Fiind vorba de copiii mei,
pot spune că mi-au făcut şi ei cinste: Elena (Nuţa), licenţiată în Litere şi
scriitoare, Ionel, inginer, inspector în industria grea, tehnician cu frumoasă
reputaţie şi Nicuşor, cel mai mic şi mai duios, licenţiat în drept, toţi bine
căsătoriţi şi cu serviciile în capitală. În copilăria lor le-am fost nu numai
îndrumător ci şi prieten. Nu rareori eram împreună şi la joaca lor când
eram acasă, ca şi mai târziu la excursiile ce le făceam.

La rândul ei nevasta, dacă nu prea agrea colindările pe dealuri şi
jocurile de salon, la care nu numai că mă prindeam, dar le şi iniţiam,
avea însă grija oaspeţilor cu prăjituri măiestre şi cu alte bunătăţi în arta
culinară, de i s-a dus vestea. Îi plăcea să primească fără a se simţi
vreodată obosită sau inoportunată cu primirea oaspeţilor. Am avut adesea
între oaspeţi şi persoane străine simandicoase, între care amintesc doar
pe profesorul N. Iorga, chiar în anul când a fost asasinat. Casa deschisă,
cum se chema odinioară o gospodărie ospitalieră, cerea negreşit şi
oarecare cheltuieli, căci „obrazul subţire cu cheltuială se ţine”; dar le
făceam şi eu şi soţia cu plăcere deoarece n-am urmărit niciodată să ne
facem avere de pe urma unui trai civilizat.
Câtă vreme am lucrat în administraţia bisericească şi mai târziu, în
campaniile de săpături, ani de-a rândul, trebuia să lipsesc des de acasă,
unde eram mai mult musafir. Pe de altă parte, între anii 1913 şi 1924 şi
chiar şi după aceea, am lipsit aproape regulat câte o lună, uneori şi mai
mult, în concediile mele de odihnă şi cură petrecute la Schitul Tarcău,
Sofrăceşti-Roman, Parincea-Bacău, Oglinzi, M-rea Văratec, Băile
Herculane, Techiorghiol, Borsec, Izvorul Muntelui, Durău, ori în alte părţi.
E lesne de înţeles că în toată această vreme grija gospodăriei
rămânea toată asupra soţiei, care, de altfel, chiar şi când eram acasă,
veghea să am cuvenita linişte şi îngrijire indispensabile preocupărilor mele
pentru scris şi studiu (…).
C. Matasă, 1957

Nuţa, Ionel şi Nicuşor Matasă.

La biroul său, în 1966.
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resturile civilizaţiei pictate, preistorice, de stil Cucuteni, civilizaţie care a
fost datată la sfârşitul epocii de piatră şi la începutul epocii metalelor,
adică între aprox. 2500 şi 1700 sau chiar 1500 î. H. Desigur, nu este locul
aici să intrăm în amănunte tehnice, cu prea multe lămuriri stilistice, dar
trebuie neapărat să amintim că abundenţa ceramicii de stil mai vechi,

PREOTUL - ARHEOLOG
CONSTANTIN MATASĂ
În ogorul arheologiei româneşti, acoperit de bălăriile indiferenţei
oficiale şi năpădit de mărăcinii prea-interesaţilor amatori, apariţia unei
flori frumoase şi curate, prin totala sa lipsă de interes personal, este un
eveniment aşa de rar încât trebuie neapărat semnalat tuturor oamenilor de
bine care urmăresc preocupările noastre.
Ne gândim, scriind acestea, la activitatea desfăşurată în ultimii ani
de neobositul preot Constantin Matasă din Piatra-Neamţ, care, după ce a
colindat în lung şi-n lat toate viroagele şi coclaurile judeţului, pentru
identificarea aşezărilor preistorice şi vechi-istorice din Neamţ, a trecut la
întemeierea şi organizarea unui muzeu arheologic regional la Piatra. Cu
materialul preistoric scos din râpele dealurilor şi cel scos de râmătura
plugului pe brazdele umede, din aşezările multimilenare, ca şi cu armele
descoperite pe locurile unde au luptat şi au murit ostaşii lui Ştefan cel
Mare şi ai celorlalţi voievozi moldoveni, S. Sa părintele Matasă a alcătuit o
colecţie care a format nucleul muzeului actual.
Neobosit şi mereu tânăr, S. Sa a înţeles însă, din primul moment, că
este de mare merit să creezi împrejurările favorabile necesare pentru
activitatea specialiştilor, decât să începi săpături proprii, improvizându-te
specialist într-o noapte. Şi astfel, atrăgându-ne atenţia asupra importanţei
resturilor arheologice din întreaga regiune a Neamţului şi invitând de la
început pe dl. prof. Ion Andrieşescu, S. Sa a dat posibilitatea colegului
Radu Vulpe şi subsemnatului să întreprindem săpături arheologice cu
rezultate într-adevăr de prim ordin.
Cine vizitează muzeul instalat de părintele Matasă în sala cea
mare a Casei Naţionale din Piatra-Neamţ, al cărui preşedinte activ este de
altfel tot domnia sa, rămâne de la început surprins de varietatea
materialului arheologic din diferite epoci, expus cu îngrijire în cele câteva
vitrine luminoase, adunat din nenumăratele staţiuni identificate, mai toate,
de acest om inimos de bine. Dar, în primul rând, se impun atenţiei generale
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pictată în trei culori ca şi varietatea ceramicei pictate de stil mai nou, dar
din faza de început a acestui stil, care face o tranziţie foarte uşor de urmărit
spre stadiul final, foarte simplu şi de predilecţie monocrom, constituie
adevărate revelaţii pentru specialişti.
Toate problemele puse de către savantul german Hubert Schmidt,
care după cum am mai amintit s-a ocupat pe larg cu ceramica pictată
preistorică de la Cucuteni, vor putea fi aprofundate pe baza materialului
nou, în cea mai mare parte a sa inedit, descoperit în ultimii trei ani în
judeţul Neamţ, prin săpăturile de la Calu, Izvoare şi Traian.
Când oficialitatea judeţeană şi ministerul de resort vor da
posibilitatea părintelui Matasă să organizeze deplin acest muzeu regional,
care va putea cuprinde şi alte secţiuni pe lângă cea arheologică şi când
cercetările începute vor putea fi continuate într-un ritm mai intens,
contribuţia pe care o vor aduce aceste săpături studiilor arheologice din
România va situa acest judeţ printre primele din ţară, pentru toţi cei ce se
interesează de problemele arheologice.
Oricum, încă de pe acum, harta arheologică a acestui judeţ este una
dintre cele mai bine precizate, prin marele număr de aşezări preistorice.
Ceea ce nu înseamnă, dealtfel, că în alte judeţe ar fi altă situaţie, în fond.
Dimpotrivă, toată ţara este de o bogăţie fără seamăn în materie de resturi
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arheologice. Dar nu peste tot se găseşte un om de hărnicia şi devotamentul
părintelui Matasă, care, tăcut şi fără toba reclamei în spate, a făcut cu
puţine mijloace materiale şi în scurtă vreme o operă minunată.
Pilda sa se cuvine urmată şi ne vom grăbi să aducem la cunoştinţa
cititorilor pe toţi cei care vor înţelege această pildă, după cum nu vom
uita, desigur, nici pe cei care l-au precedat pe părintele Matasă, în alte
colţuri ale ţării.
Vladimir Dumitrescu (1938).

O OPERĂ PILDUITOARE
Ideea cercetărilor ştiinţifice pentru studierea bogăţiilor arheologice
ale ţinutului Neamţ a fost mai întâi a părintelui Matasă. Ideea întemeierii
Muzeului arheologic din Piatra a fost a mea. Dar, pe când cercetările
ştiinţifice la început le-am făcut eu, muzeul, cu admirabila sa înfăţişare şi
orânduire, l-a realizat părintele Matasă. Din acest schimb de gânduri şi de
muncă, reflex al unei potriviri de suflet şi de vederi, a rezultat o colaborare
rodnică, pe care o înscriu printre cele mai plăcute amintiri ale activităţii
mele arheologice.
Întru îndeplinirea săpăturilor mele, şi apoi ale soţiei mele, de la
Calu şi de la Izvoare, cu rezultate atât de satisfăcătoare, părintele Matasă
ne-a fost de un ajutor decisiv. De la domnia sa am căpătat primele
informaţiuni care ne-au determinat să explorăm acele staţiuni; domnia sa
ne-a înlesnit posibilitatea execuţiei materiale a săpăturilor, procurându-ne
adesea chiar fondurile necesare pentru a le aduce la îndeplinire, d-sa s-a
îngrijit de prepararea şi restaurarea materialului descoperit. I-am răspuns,
pe lângă sentimentele mele permanente de stimă şi gratitudine ce-i
datorăm, cu aportul acestui material şi cu modesta noastră contribuţie la
crearea muzeului de astăzi.
Mi-aduc aminte cu o plăcută emoţie de toamna aceea a anului 1935,
când în localul Casei Naţionale, împreună cu colega şi soţia mea, Ecaterina
Vulpe, procedam la clasificarea şi curăţarea primei ceramici scoase la
iveală cu prilejul săpăturilor de la Calu, când stabileam cadrul inventarului
noului muzeu scriind cu propria mea mână primele pagini, când apoi într-o
conferinţă publică prezentam fruntaşilor intelectuali ai Pietrei primele
rezultate ale activităţii arheologice din ţinutul Neamţului şi primele vitrine
ale muzeului, pe care excepţionala energie a părintelui Matasă îl şi pusese
în stare de funcţionare.
Apreciind cu o largă amabilitate rolul meu de atunci, Părintele mi-a
făcut deosebita cinste de a-mi rezerva prima foaie din prezentul registru, în
care vizitatorii muzeului sunt invitaţi să-şi scrie numele şi eventual
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reflecţiile lor cu privire la cele văzute, contribuind astfel zi de zi, an de an,
la alcătuirea unui dosar de documente ale legăturii dintre această instituţie
şi publicul pentru care a fost creată. Prins mereu de urgenţa operaţiilor
necesitate de campaniile de cercetări, ori de câte ori am avut prilejul să trec
prin Piatra, am fost silit să amân de fiecare dată datoria de a-mi exprima
mărturia în fruntea registrului şi astfel această foaie a rămas albă până

Nicăieri nu se poate mai bine ca aici să se studieze numeroasele şi
complicatele probleme ale complexului de civilizaţii Cucuteni-Tripolie,
care în neolitic caracterizau aria geografică a Moldovei şi a Ucrainei,
reprezentând, în acele îndepărtate şi anonime timpuri, o strălucire artistică
unică în Europa. Nicăieri, în nici un alt muzeu, aceste civilizaţii înrudite şi
succesive nu sunt atât de variat şi de complet reprezentate, fiindcă rare
sunt regiunile în care aşezările neolitice cucuteniene să fie atât dese ca în
Neamţ. Câtă deosebire între această constatare îmbucurătoare şi pata albă
de pe hărţile dinainte de 1935.
Dar cât dor de faptă, câtă dragoste de progres, câtă stăruitoare
străduinţă au trebuit să se risipească şi câtă generozitate pentru a atinge un
asemenea rezultat! Şi totul numai din tezaurul nobleţei sufleteşti a părintelui
Matasă, căruia i se cuvine toată lauda, ca unuia dintre acei creatori distinşi,
cu care o societate trebuie totdeauna să se mândrească, fiindcă prin ei
prosperă şi străluceşte. Domnia sa e o pildă de cetăţean, care şi-a închinat
viaţa cu toate însuşirile şi cu toate năzuinţele binelui public, în chipul cel mai
folositor şi cel mai dezinteresat. Închei aceste rânduri cu urarea ca Muzeul
Regional din Piatra să continue a creşte şi a înflori, înălţându-se până la
culmile de ideal care animă pe vrednicul său realizator.
Radu Vulpe (1948)

Acad. prof. univ. dr. Radu Vulpe
(1899-1982)

azi, când, în sfârşit, după trecerea a peste doisprezece de ani de la
întemeierea muzeului, mă învrednicesc a scrie rândurile de faţă. Intârzierea
aceasta, însă, îşi are şi o parte folositoare, căci îmi îngăduie să compar
începuturile menţionate cu dezvoltarea la care a ajuns muzeul după mai
bine de un deceniu. Dacă, vorbind de începuturi, n-am putut rezista
necesităţii de a recurge la amintiri personale, pentru rest mă pot pronunţa
cu toată obiectivitatea, fiindcă totul aparţine părintelui Matasă.
Progresele sunt considerabile. Peste colecţiile iniţiale, constând în
materialul de la Calu şi de la Izvoare, muzeul s-a îmbogăţit de trei ori mai
mult cu tot ce au produs săpăturile pe care părintele, iniţiat între timp în
cunoştinţele şi tehnica arheologiei preistorice, le-a făcut la Frumuşica, la
Podei şi în alte localităţi subcarpatice. Cu deosebire ceramica neolitică de
la Frumuşica (nume predestinat), de o varietate artistică impresionantă, dă
muzeului o neîntrecută splendoare.
Pot mărturisi fără exagerare că muzeul creat de părintele Matasă, în
cele 14 vitrine ale sale (ce ar putea deveni lesne patruzeci, dacă obiectele
ar fi spaţiate după principiile muzeisticii moderne, într-un local adecvat),
este muzeul de preistorie cel mai interesant din România. Nu e de mirare
că prin legea de după 1945 a fost declarat ca instituţie de stat. În special
pentru cercetări ştiinţifice, muzeul prezintă o valoare nepreţuită.
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ISTORIA UNEI CTITORII
Până acum o jumătate de veac, Piatra-Neamţ intrase în cronică
datorită lui Neculce şi vestitelor sale O samă de cuvinte. Acolo se
povesteşte cum, hăituit, fugind spre Transilvania, Petru Rareş a trecut prin
Piatra, „şi gonindu-l pietrenii, l-au fost agiungând un popă. Şi au tras Petru
vodă înapoi în popă cu arcul, şi l-au lovit cu săgeata în oblâncul şeii. Şi
i-au zis: – Întoarce-te popo, înapoi, nu-ţi lăsa liturghia nesfârşită”.
După sute de ani un alt cleric şi împreună cu el un strălucit profesor
de română aveau să readucă numele târgului de pe Bistriţa în conştiinţa
noastră culturală. Profesorul se numea Calistrat Hogaş, călătorul neobosit şi
rapsodul neîntrecut al frumuseţilor din Munţii Neamţului. Preotul, Constantin
Matasă, care, nesimţindu-şi încă o vocaţie de gonaş răzvrătit, şi-a descoperit
însă o vocaţie de căutător de comori. Nu de comori din cele despre care spun
credinţele bătrâneşti că sunt vestite de flăcări ce joacă noaptea asupră-le, ci
de comorile, infinit mai preţioase, din care avea să răsară, în câteva decenii,
unul din cele mai interesante muzee arheologice ale Europei.
Într-o schiţă „biografică” a muzeului arheologic din Piatra-Neamţ,
schiţă ce reprezintă în acelaşi timp o autobiografie, venerabilul director,
astăzi nonagenar, ne oferă câteva date mai importante din istoria unui
devotament unic pentru frumuseţile regiunii în care s-a născut şi pentru
trecutul ei istoric. Aşezat în cel mai important nod turistic al Moldovei,
oraşul Piatra-Neamţ este o haltă necesară tuturor drumeţilor pe aceste
meleaguri. Stabilit aici din anul 1915, Constantin Matasă a fost necontenit
solicitat să dea îndrumări de drumeţie, transformându-se treptat într-un fel
de oficiu turistic benevol al judeţului Neamţ. După ce străbătuse toate
drumurile, cărările şi potecile, Constantin Matasă publică în 1929
echivalentul turistic al prozei de călătorie a lui Hogaş. Cartea poartă titlul
Călăuza judeţului Neamţ şi este prefaţată de Simion Mehedinţi.
Enumerând câteva din frumuseţile regiunii, marele geograf încheia: „Dar
drumul e lung. E nevoie şi de o călăuză, care să arate călătorului toate
frumuseţile care se ascund între Carpaţii răsăriteni. De aceea, e o fericire că
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un cărturar născut în valea Bistriţei şi-a luat sarcina să ne călăuzească.
Începând cu pământul şi sfârşind cu omul, părintele Matasă ne arată din
toate ceea ce i s-a părut mai vrednic de luare aminte… În felul ei, cartea
aceasta e unică. Nu cunoaştem alte judeţe care să aibă o monografie, în care
interesul practic al călătoriei să fie îmbinat cu interesul pentru natură şi
istorie. E un real progres să vedem că s-a ivit şi la noi genul acesta de lucrări.
Snobii care de-abia aşteaptă lunile de vară, să poată spune că pleacă în
străinătate, nici nu bănuiesc ce comori ascunde propriul nostru pământ”.
Dragostea şi devotamentul pentru ţinutul natal au fost calea pe care
Constantin Matasă, acest Hogaş al turismului din Moldova de sub munte a
ajuns la arheologie. „Întocmind Călăuza judeţului Neamţ, spune părintele
Matasă, am consultat pentru trecutul acestui ţinut, Getica, cunoscuta lucrare
a lui Vasile Pârvan”. Constantin Matasă, pe atunci director al unei şcoli – cu
elevi numai din sate, toţi absolvenţi ai cursului primar – şi deţinând funcţii
administrative eclesiastice, transformă învăţătorimea, preoţimea judeţului şi
pe tinerii şcolari într-o vastă reţea de informare asupra tuturor tradiţiilor
locale susceptibile de a fi folosite în cercetări arheologice, rugându-i să dea
de ştire despre orice hârb sau ban ruginit descoperit de cineva. Adunându-i
în cadrul serbărilor şi conferinţelor şcolare pe ţăranii din judeţ, îi îndeamnă,
de asemenea, să-i dea de ştire orice urmă veche apărută în urma plugului.
Cercetările acestea, numai la suprafaţă, au dus timp de vreo cinci ani, adică
până în 1938, la descoperirea a aproape o sută de aşezări în acest colţ de ţară,
pe a cărui hartă până atunci arheologia era reprezentată numai prin pete albe.
Dacă acest material era în mare parte degradat, el forma totuşi, de cele mai
multe ori, elemente precise de documentare. Când a crezut că descoperise
suficient de multe indicii că pe aceste meleaguri arheologul are ce găsi,
Constantin Matasă, lipsit de orice urmă de vanitate a descoperirii, invită pe
unul dintre cei mai străluciţi elevi şi continuatori ai lui Pârvan, profesorul
Radu Vulpe, cu rugămintea de a efectua câteva săpături sistematice.
Propunerea este acceptată cu bucurie. Cu fondurile strânse prin conferinţe
publice şi serbări la Ateneul popular întemeiat la Piatra-Neamţ, profesorul
Radu Vulpe a putut să se deplaseze la Piatra-Neamţ spre a putea iniţia şi
supraveghea săpăturile, de cele mai multe ori în colaborare cu Ecaterina
Vulpe. I s-au pus la dispoziţie din fondurile colectate - banii necesari nu
numai pentru deplasările la Piatra, ci şi pentru întreţinerea sa, ca şi pentru
plata muncitorilor pe tot timpul săpăturilor. S-a început lucrul în 1935 la
Horodiştea-Calu, şi curând după aceea la Izvoare, iar între timp periegheza
în cuprinsul judeţului şi alte săpături.
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Aici s-au adunat nu numai splendidele vase de la Frumuşica, unele vestite în
toată lumea, ci şi descoperirile dacice de la Bâtca Doamnei, din imediata
apropiere a oraşului, această cetate dacică, descoperită tot de Constantin
Matasă, fiind sora geamănă moldovenească a celebrei Sarmizegetusa şi
dovada elocventă a civilizaţiei dacice de la răsărit de Carpaţi. Aici sunt
săbiile şi pintenii ostaşilor lui Ştefan cel Mare. Este oglinda întreagă a unui
ţinut, a unor oameni, ai căror strămoşi au apărat cu piepturile lor drumurile
spre Suceava. Tocmai această trăsătură organică, această imagine integrală a
tuturor erelor istorice ale acestui pământ şi faptul că descoperirile din
săpături n-au fost împrăştiate şi rătăcite prin toate locurile, ci au putut fi
adunate aici unde împreună îşi rostesc solia, dă vizitatorului extraordinara
impresie de dialog peste veacuri cu sfintele umbre. Nu un depozit de cioburi,
de zăbale ruginite ori de pietre este acest muzeu, a cărui carte de aur
mărturiseşte admiraţia vizitatorilor de pe cinci continente.
Şi de aceea vizitarea lui face parte din ritualul zămislirii acelei noi
conştiinţe de sine a unui popor ce-şi trăieşte azi culmile istoriei sale.
Muzeul din Piatra-Neamţ este mai mult decât un punct însemnat pe harta
turistică. El reprezintă un lăcaş de pelerinaj, ca şi Putna, Voroneţul,
Mănăstirea Argeşului, Cetatea Neamţului, zidurile Târgoviştei şi ale
Sucevei. Un popas absolut necesar, pe drumul spre noi înşine.
Dan Zamfirescu (1968)

…(…) Dar mândria îndreptăţită a celui ce s-a iniţiat la o vârstă
matură în tainele arheologiei, şi totodată gloria sa, o constituie fără
îndoială descoperirea şi cercetarea aşezării neolitice de la Frumuşica (…).
Nu sunt singurul şi nici primul care am încercat aici aceleaşi
sentimente, de căldură şi comuniune, pe care mi le mărturisea la întoarcere
spre Bucureşti, un mare artist al peliculei ce a vrut să onoreze acest reportaj
prin colaborarea sa. Pot spune, acum, de ce şi de unde vine acest sentiment.
Vine de acolo că muzeul din Piatra-Neamţ, de imensă valoare naţională, nu
este o improvizaţie, o creaţie artificială, cerută de necesităţi apărute peste
noapte. El este floarea rară ce a răsărit din pământul şi sufletul unei
colectivităţi încălzite de energia şi devotamentul unui om care şi-a zidit
această ctitorie întreaga sa viaţă. Este darul tuturor celor care, modeşti şi de
mult trecuţi în lumea umbrelor, plugari şi ciobani, sau copii vioi de odinioară,
azi oameni în toată vârsta, au pus, fiecare în felul lui, o cărămidă la edificiul
unui măreţ monument închinat culturii acestui pământ şi culturii mondiale.
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Constantin Matasă

PĂRINTELE COSTICĂ
Subsemnatul, prin naştere ieşean, nepot al deputatului ţăran răzeş
Bădărău Costache din Divanul Ad-Hoc al Moldovei, după peregrinări prin
diverse judecătorii rurale (…), am fost avansat, în anul 1931 (…),
preşedinte la Tribunalul Neamţ.
Am preferat acest sublim judeţ, deşi puteam ocupa posturi similare
în orice mare oraş din ţară, deoarece l-am colindat ca elev de liceu, student
şi membru al fostei Societăţi de Muzică şi Sport din Iaşi, îndrăgindu-l la
culme. În plus, am colaborat pe atunci la construirea cabanei Dochia, cu
munca ce o puteam face şi apoi dornic de sport şi drumeţie, am socotit că
aici este locul meu şi al familiei mele.
Aşadar, venind în Piatra-Neamţ (…), prima familie ce am
cunoscut aici, în primăvara anului 1932, a fost familia Preot Constantin
Matasă. Îmi aduc aminte că auzind de o stradă Bădărău, m-am dus să văd
despre cine este vorba.
Umblând pe această stradă, am ajuns la casa Matasă, unde în curte
uda nişte flori „mama Aneta”, cum i-am spus toată viaţa soţiei celui de mai
sus. Când m-am prezentat, văzând că port acelaşi nume de familie cu eroul
al cărui nume îl poartă strada, şi că îi spusesem că sunt nou venit în PiatraNeamţ, în calitate de preşedinte de tribunal, nu m-a lăsat până ce nu am
venit în casă, unde la o maşină de scris era preotul Matasă.
Amfitrionul m-a primit cu deosebita sa ospitalitate şi bucurie, iar
după ce i-am lămurit că acest Bădărău nu este altul decât vărul meu, fost
judecător la Tribunalul Neamţ, mort eroic în războiul din 1916, mi-a vorbit
de pasiunea sa deosebită pentru drumeţie, pentru ajutorarea operelor de
binefacere, pentru multe lucruri ce ar vrea să le facă în viaţă (…), toate
acest coincizând cu gândurile şi pasiunile mele.
Din această zi, care n-o pot uita niciodată, am fost oaspete aproape
zi de zi al părintelui Matasă şi al mamei Aneta. Eu încă nu-mi adusesem
familia de la Roman, unde am fost judecător de tribunal, iar ei erau singuri,
deoarece copiii erau plecaţi la studii ori cu serviciul în Bucureşti.
Părintele Matasă construise cu diverse ajutoare particulare o casă
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confortabilă, în curtea sa, pentru nevoi publice, numită „Casa Naţională”.
Aici, în sala mare a imobilului, pusese scaune şi bănci iar în fund un
amvon, ca să zic aşa, ca o scenă mică deschisă. În acest Ateneu, ani întregi
se sărbătoreau încheierea cursurilor, diverse serbări şcolare ori naţionale,
şezători cu dans şi cu muzică, unele întruniri ale vechilor elevi de la şcolile
pietrene (…) etc.Tot aici Constantin Matasă aducea regulat, din Bucureşti
şi Iaşi, diverşi conferenţiari de vază, ori muzicieni, care dădeau nişte
concerte de neuitat. Am fost prezent chiar şi la recitaluri de muzică de
operă, pian, operetă, care încântau la culme pe toţi de faţă.

În faţa casei din cartierul Precista,
împreună cu un grup de prieteni, între care şi Emil Bădărău.

După ce ne-am împrietenit, ca şi cum ne-am fi cunoscut de o viaţă,
din acel an 1932 începusem a nu face nici o mişcare pe tărâm extrafamilial
fără a ne sfătui unul cu altul. Într-un moment dat, mi-a arătat un hârb dintr-o
oală de ceramică pictată sublim, găsit de un sătean, care l-a admirat atât
încât îl ţinea în camera de musafiri ca ceva de mare preţ. Entuziasmaţi de o
asemenea piesă istorică, ne-am dat amândoi seama că aşa ceva se va găsi
nu numai în locul pe care acel sătean ni l-a arătat, dar în întreg judeţul.
Şi atunci am dat „zvoană în ţară”, adică peste tot în judeţ, prin
primarii de pe atunci, că cine găseşte asemenea cioburi să nu le arunce, ci
să le aducă, contra recompensă, la părintele Costică. Rezultatul a fost ceva
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uluitor, căci diverşi învăţători, ţărani şi copii au adus nenumărate asemenea
relicve, însă din nenorocire numai cioburi răzleţe şi nici un obiect întreg
sau măcar în parte întreg. Întrebând unde au fost găsite, în special sătenii şi
copiii ne-au spus că de regulă s-au găsit pe urmele plugului şi alteori luate
de şuvoaie prin şanţuri şi hăuri. Imediat ne-am dus la faţa locului şi am
însemnat terenul respectiv, care de regulă era o movilă mai mare sau mai
mică, deoarece deocamdată nu aveam cele necesare să pornim la
dezgroparea acestor relicve.
Atunci ne-am dat seama de ce comori are îngropate în pământ judeţul
Neamţ, mai ales că atât preotul Matasă, cât şi eu, vizitasem la Cucuteni
aceleaşi minunate relicve de o importanţă mondială. Părintele a plecat la
Bucureşti, unde s-a documentat asupra acestei probleme foarte complicate şi
a adus cu el o mulţime de manuale, care să ne pună în temă. Am citit toate
aceste cărţi împreună şi după ce ne-am documentat în principiu, am început
opera de descoperire a comorilor, deoarece văzusem că o serie de relicve
fuseseră distruse sau aruncate de cei care nu cunoşteau valoarea lor. La
început a fost nespus de greu, deoarece ne lipseau mijloacele de transport,
mâna de muncă care trebuia aleasă, cât timp săpăturile urmau a fi făcute cu o
minuţiozitate deosebită, spre a fi scoase exponatele în condiţii optime şi apoi
lipsa banilor, cu care să-i stimulăm pe căutători, care trebuiau totuşi edificaţi
în materie. Dar, între timp, se strânseseră de către preotul Matasă destule
cioburi, puse în stivă în sala zisului ateneu.
Începând munca de săpare a pământului, pe acolo unde se găsise
deja unele relicve, aceasta cu oameni maturi, plătiţi, am avut mari supărări,
căci aceştia, nepricepuţi şi grăbiţi, săpau în aşa fel încât mai totul apărea în
mici părţi, în loc de a fi scoase cât mai intacte. Şi atunci, spre a duce opera
la un sfârşit cât mai ideal, am apelat la directorul Liceului „Petru-Rareş”,
prof. Ghiţescu, care i-a întrunit pe toţi profesorii şi după aceea a primit
rugămintea noastră de a permite şi îndemna pe elevii mai măricei şi mai
pricepuţi, care să ne ajute în această operă, mai ales că munca nu era prea
grea şi apoi se făcea cu deosebită plăcere.
Cu aceşti copii mergea de regulă părintele Matasă, căci în acest
timp eu trebuiam neapărat să fiu la tribunal, iar când el era ocupat,
mergeam eu sau chiar directorul liceului şi uneori chiar un profesor, cât
timp dânşii trebuiau supravegheaţi şi lămuriţi. Evident trebuia să le servim
câte unele gustări şi mai ales sirop şi ape minerale la gheaţă, în verile
toride. Desigur aceasta s-a făcut la început, deoarece ulterior copiii au
venit pe şantiere mai puţini, deoarece între timp părintele şi-a găsit şi
învăţat câţiva oameni maturi (…).

Pentru toate acestea însă trebuiau mijloace de transport şi atunci am
apelat la un cetăţean din Piatra-Neamţ, care avea un autobuz. Dar costând
foarte mult, mai ales că nu aveam fonduri, am apelat în disperare la
directorul de pe atunci al Fabricii de Mucava Piatra-Neamţ, pe numele său
inginer Lengyel, care cu o amabilitate ieşită din comun ne-a pus la
dispoziţie maşina sa personală, pe care de cele mai multe ori o conducea
dânsul, precum şi maşina fabricii, condusă de un şofer care era atras şi el
de minunăţiile scoase din acest pământ. În felul acesta s-au scos la iveală o
serie de obiecte întregi şi ceea ce este foarte interesant, unele din părţile
împrăştiate, care au fost adunate în aşa fel încât să poată fi lipite,
reconstituind obiectul respectiv (…). Trebuie să menţionez aici contribuţia
deosebită a învăţătorilor şi conducătorilor satelor şi comunelor şi mai ales
a ţărănimii, care ne-au ajutat într-un mod cu totul deosebit (…).
Acum, după ce se strânseseră atâtea exponate, puse doar în stive,
trebuia în mod neapărat ca să fie aşezate în nişte vitrine speciale, dar
numai după ce obiectele întregi erau curăţate iar cioburile pe cât era posibil
să fie prinse între ele, reconstituind obiectul respectiv. Aşadar, trebuia
văzut şi găsit un mijloc cât mai eficace în acest scop şi atunci părintele
Matasă a plecat la Bucureşti, de unde a venit complet edificat şi cu
materiale de rigoare. Nu mai vorbesc că personal a luat lecţii în acest sens
de la respectivii specialişti de pe lângă muzeul de arheologie din Capitală.
Întors acasă a început, cu mâna sa, să facă toate cele de mai sus, ceea ce îi
lua atâta timp încât trebuia să neglijeze lucruri principale.
Atunci s-a gândit să ia pe cineva tânăr, care de obicei lucrează cu
migală şi răbdare, să-l iniţieze în această dificilă problemă, contra unui
salariu (…). Şi a găsit-o în persoana unei fetiţe de lipovan din PiatraNeamţ, al cărei nume îmi scapă, care cu asiduitate şi plăcere deosebită a
învăţat la perfecţie meseria, ca un specialist de o viaţă. Ea a fost aceea, ce
sub ochii părintelui Matasă, a pus totul la punct, cât eu am locuit în acest
oraş. Am auzit că ea ulterior ar fi devenit chiar un as în materie, fiind chiar
un expert, care ar fi ocupat funcţii superioare.
Toate erau puse la punct, dar problema grea era aceea unde să
punem toate aceste exponate, adică ceramica pictată Cucuteni, precum şi
alte nenumărate relicve, cum ar fi arcuri, săbii, coliere, obiecte de cult,
obiecte de muncă agricolă şi industrială, obiecte casnice etc. În disperarea
în care ne găseam, am apelat din nou la inginer Lengyel, care s-a obligat să
ne construiască în fabrică nişte vitrine din lemn şi faţa din sticlă, dar numai
să ne aprovizionăm cu materialul necesar.
Atunci am apelat la inginer Constantin Ţurcan, pe atunci director al

150

In Memoriam

Constantin Matasă

151

uluitor, căci diverşi învăţători, ţărani şi copii au adus nenumărate asemenea
relicve, însă din nenorocire numai cioburi răzleţe şi nici un obiect întreg
sau măcar în parte întreg. Întrebând unde au fost găsite, în special sătenii şi
copiii ne-au spus că de regulă s-au găsit pe urmele plugului şi alteori luate
de şuvoaie prin şanţuri şi hăuri. Imediat ne-am dus la faţa locului şi am
însemnat terenul respectiv, care de regulă era o movilă mai mare sau mai
mică, deoarece deocamdată nu aveam cele necesare să pornim la
dezgroparea acestor relicve.
Atunci ne-am dat seama de ce comori are îngropate în pământ judeţul
Neamţ, mai ales că atât preotul Matasă, cât şi eu, vizitasem la Cucuteni
aceleaşi minunate relicve de o importanţă mondială. Părintele a plecat la
Bucureşti, unde s-a documentat asupra acestei probleme foarte complicate şi
a adus cu el o mulţime de manuale, care să ne pună în temă. Am citit toate
aceste cărţi împreună şi după ce ne-am documentat în principiu, am început
opera de descoperire a comorilor, deoarece văzusem că o serie de relicve
fuseseră distruse sau aruncate de cei care nu cunoşteau valoarea lor. La
început a fost nespus de greu, deoarece ne lipseau mijloacele de transport,
mâna de muncă care trebuia aleasă, cât timp săpăturile urmau a fi făcute cu o
minuţiozitate deosebită, spre a fi scoase exponatele în condiţii optime şi apoi
lipsa banilor, cu care să-i stimulăm pe căutători, care trebuiau totuşi edificaţi
în materie. Dar, între timp, se strânseseră de către preotul Matasă destule
cioburi, puse în stivă în sala zisului ateneu.
Începând munca de săpare a pământului, pe acolo unde se găsise
deja unele relicve, aceasta cu oameni maturi, plătiţi, am avut mari supărări,
căci aceştia, nepricepuţi şi grăbiţi, săpau în aşa fel încât mai totul apărea în
mici părţi, în loc de a fi scoase cât mai intacte. Şi atunci, spre a duce opera
la un sfârşit cât mai ideal, am apelat la directorul Liceului „Petru-Rareş”,
prof. Ghiţescu, care i-a întrunit pe toţi profesorii şi după aceea a primit
rugămintea noastră de a permite şi îndemna pe elevii mai măricei şi mai
pricepuţi, care să ne ajute în această operă, mai ales că munca nu era prea
grea şi apoi se făcea cu deosebită plăcere.
Cu aceşti copii mergea de regulă părintele Matasă, căci în acest
timp eu trebuiam neapărat să fiu la tribunal, iar când el era ocupat,
mergeam eu sau chiar directorul liceului şi uneori chiar un profesor, cât
timp dânşii trebuiau supravegheaţi şi lămuriţi. Evident trebuia să le servim
câte unele gustări şi mai ales sirop şi ape minerale la gheaţă, în verile
toride. Desigur aceasta s-a făcut la început, deoarece ulterior copiii au
venit pe şantiere mai puţini, deoarece între timp părintele şi-a găsit şi
învăţat câţiva oameni maturi (…).

Pentru toate acestea însă trebuiau mijloace de transport şi atunci am
apelat la un cetăţean din Piatra-Neamţ, care avea un autobuz. Dar costând
foarte mult, mai ales că nu aveam fonduri, am apelat în disperare la
directorul de pe atunci al Fabricii de Mucava Piatra-Neamţ, pe numele său
inginer Lengyel, care cu o amabilitate ieşită din comun ne-a pus la
dispoziţie maşina sa personală, pe care de cele mai multe ori o conducea
dânsul, precum şi maşina fabricii, condusă de un şofer care era atras şi el
de minunăţiile scoase din acest pământ. În felul acesta s-au scos la iveală o
serie de obiecte întregi şi ceea ce este foarte interesant, unele din părţile
împrăştiate, care au fost adunate în aşa fel încât să poată fi lipite,
reconstituind obiectul respectiv (…). Trebuie să menţionez aici contribuţia
deosebită a învăţătorilor şi conducătorilor satelor şi comunelor şi mai ales
a ţărănimii, care ne-au ajutat într-un mod cu totul deosebit (…).
Acum, după ce se strânseseră atâtea exponate, puse doar în stive,
trebuia în mod neapărat ca să fie aşezate în nişte vitrine speciale, dar
numai după ce obiectele întregi erau curăţate iar cioburile pe cât era posibil
să fie prinse între ele, reconstituind obiectul respectiv. Aşadar, trebuia
văzut şi găsit un mijloc cât mai eficace în acest scop şi atunci părintele
Matasă a plecat la Bucureşti, de unde a venit complet edificat şi cu
materiale de rigoare. Nu mai vorbesc că personal a luat lecţii în acest sens
de la respectivii specialişti de pe lângă muzeul de arheologie din Capitală.
Întors acasă a început, cu mâna sa, să facă toate cele de mai sus, ceea ce îi
lua atâta timp încât trebuia să neglijeze lucruri principale.
Atunci s-a gândit să ia pe cineva tânăr, care de obicei lucrează cu
migală şi răbdare, să-l iniţieze în această dificilă problemă, contra unui
salariu (…). Şi a găsit-o în persoana unei fetiţe de lipovan din PiatraNeamţ, al cărei nume îmi scapă, care cu asiduitate şi plăcere deosebită a
învăţat la perfecţie meseria, ca un specialist de o viaţă. Ea a fost aceea, ce
sub ochii părintelui Matasă, a pus totul la punct, cât eu am locuit în acest
oraş. Am auzit că ea ulterior ar fi devenit chiar un as în materie, fiind chiar
un expert, care ar fi ocupat funcţii superioare.
Toate erau puse la punct, dar problema grea era aceea unde să
punem toate aceste exponate, adică ceramica pictată Cucuteni, precum şi
alte nenumărate relicve, cum ar fi arcuri, săbii, coliere, obiecte de cult,
obiecte de muncă agricolă şi industrială, obiecte casnice etc. În disperarea
în care ne găseam, am apelat din nou la inginer Lengyel, care s-a obligat să
ne construiască în fabrică nişte vitrine din lemn şi faţa din sticlă, dar numai
să ne aprovizionăm cu materialul necesar.
Atunci am apelat la inginer Constantin Ţurcan, pe atunci director al

152

In Memoriam

Constantin Matasă

153

Cooperativei „Albina” din Tarcău, cu care eram intim prieten şi care
punând problema în consiliul de conducere, în adunarea cooperatorilor şi
lucrătorilor, a obţinut un răspuns afirmativ, punându-ne la dispoziţie tot
materialul necesar. Inginerul Lengyel a făcut planul respectiv, după
vitrinele din muzeele străine şi într-un timp record, cu stăruinţa deosebită a
lucrătorilor specialişti din fabrică, a construit şi donat toate sublimele
vitrine care se văd şi astăzi, spre încântarea noastră, astfel că am văzut la
Ateneu un muzeu adevărat (…).
Între timp, plecând din Piatra-Neamţ, întâi la Iaşi, apoi la Bucureşti,
unde am fost înaintat în magistratură, nu am mai colaborat cu părintele
Matasă, în munca sa în vederea completării muzeului. Dar până la război,
în fiecare vară, veneam la Piatra-Neamţ, unde soţia mea avea părinţii şi
fraţii, precum şi la Durău, unde aveam, ca ctitor şi prim locuitor mirean de
aici, o casă de odihnă din lemn aparent, cu această ocazie fiind mereu în
casa bunului meu prieten preot Constantin Matasă şi a dragei mele mama
Aneta, arătându-mi tot ce se făcuse după plecarea mea de aici.
Într-adevăr, făcuse ceva magic, care m-a uluit la culme, cu acea
ocazie mulţumindu-mi pentru ajutorul dat, care nu-l va uita niciodată. Iar
pentru că inginerul Lengyel plecase din ţară, iar inginerul Ţurcan trecuse
în lumea drepţilor, ne-am rugat amândoi pentru sănătatea celui dintâi şi
pentru odihna celui din urmă. A venit războiul şi subsemnatul fiind
mobilizat, n-am mai putut veni la Piatra-Neamţ.Totuşi prin anul 1943
iarna, am avut o inspecţie la Piatra-Neamţ şi evident drumul mi-a fost cel
dintâi la părintele Costică. L-am găsit foarte slab, bolnav, trist şi total
schimbat şi când l-am întrebat de ce este în această stare mi s-a plâns că tot
timpul este tracasat de organele administrative locale şi se teme că tot ce a
făcut, cu atâtea sacrificii, să nu devină mâine un nimic. L-am încurajat că
aşa ceva nu se poate şi dacă cumva va avea vreo supărare, să mă anunţe
imediat pe mine, care în Capitală îi pot fi de un real ajutor, mai ales în
funcţia ce o aveam atunci în magistratură. Cu această ocazie mi-a arătat un
superb album colorat, în care erau fotografiate cele mai frumoase şi mai rare
exponate din muzeu, cu o prea frumoasă dedicaţie.
Tot atunci mi-a spus că i-a vizitat muzeul un general german, cu
suita sa, care îşi avea comandamentul în Piatra-Neamţ şi care punând ochii
pe nişte vase pictate de o frumuseţe rară, care acum fac fală muzeului, a
ţinut să-i dea orice sumă, cât de mare, spre a i le vinde. Dar el i-a replicat
că toate aceste exponate fac parte din tezaurul ţării româneşti şi el este
doar un paznic al lor, care este dator să le apere cu propria persoană, iar
generalul a plecat cu suita strângându-i călduros mâna.

După ce s-a terminat războiul, din anul 1945 şi până la moartea sa,
l-am vizitat în fiecare an pe părintele Costică, acum tare bolnav, slăbit şi
nespus de decepţionat. La una din vizite m-a prins în braţe, m-a sărutat şi
mi-a spus că nu s-a aşteptat la atâta desconsiderare a oamenilor pentru
munca deosebită a lui de o viaţă întregă, pentru sacrificiile făcute, dar
moare cu credinţa că ceea ce a făcut rămâne ceva nemuritor.
Iar în ultima întâlnire, când era în pat, ajutat de cineva, după ce m-a
întrebat despre ai mei, mi-a adăugat aceste cuvinte, care nu le pot uita:
– Emile dragă, opera aceasta este tot ce am putut face eu, un om modest şi
sărac, construind pentru ţară, ţară pe care un urmaş de ţăran o iubeşte ca
nimeni altul,ca pe o adevărată comoară. Tu mai ai de trăit şi vei mai
putea face ceva pentru acest minunat judeţ, aşa cum ai făcut atâtea, fără a
te mai aştepta la prea mult – .
Plângea între suspine, ochii mei s-au umplut şi ei de lacrimi, ne-am
îmbrăţişat, ne-am sărutat şi acesta a fost ultimul meu drum la casa
părintelui Costică...
Emil Bădărău (1985)

Magistratul Emil Bădărău împreună cu nora sa,
farmacista Viorica Matasă-Bădărău (nepoată de frate a părintelui C. Matasă).
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CORESPONDENŢĂ
I.P.S. Sale Partenie, Mitropolitul Moldovei

Vas-crater de la Podei.

Înalt Prea Sfinte,
Este mai mult timp de când am avut onoarea de a vă ruga să
binevoiţi a face să fie numit Costache Matasă, licenţiat în teologie, ca preot
în comuna Doamna, la M-rea Bistriţa. Postul este neocupat şi până astăzi,
sfânta slujbă ne putând fi făcută, dacă nu la Mănăstirea Bistriţa unde o fac
călugării, măcar la schitul Doamna pe care l-am reparat şi-l întreţin tocmai
ca să se poată face sfânta slujbă în anumite zile acolo. Credem Înalt Prea
Sfinte că este o ocaziune fericită ca un licenţiat în teologie să primească o
simplă parohie rurală şi că ar fi o daună vădită pentru ridicarea sufletească
a populaţiunei din localitate. Pentru acest cuvânt rog din nou pe Înalt P.S.
Voastră să binevoiască să facă această bună numire şi să intervină pentru
aceasta ori unde ar fi trebuinţă. În speranţa că de astă dată rugămintea mea
va fi auzită, rămân al Înalt P.S. Voastre ascultător fiu sufletesc.
Emil Costinescu
Piatra, 27 Iunie 1905

Cupă de la Bodeşti-Frumuşica.

Emil Costinescu (1844-1921).
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♦♦
♦

Piatra nu mai aveam putinţa de a lucra serios şi nici prestigiul necesar în
acest scop şi apoi mai eram bucuros că-mi recăpătasem liniştea şi pacea de
care aveam atâta nevoie. Mai ales că I.P.S. îmi făgăduise în Bucureşti şi la
Iaşi că nu va numi în locul meu pe vreo unul din preoţii din Piatra care au
făcut politică conservatoare zgomotoasă spre a mă putea lovi. Era vorba să
fie numit fostul diacon Bălulescu de la Iaşi.
Mare mi-a fost însă mirarea când, prin august, aud că la Piatra va veni
fostul protoiereu Gh. Popovici, unul dintre cei trei pe care-l ştia bine I.P.S.,
ce luase parte în lupta dusă de politicieni împotriva mea (…) Cum se face
oare că acel care fusese scos de I.P.S. din protoierie sub grele şi dovedite
acuzări şi care atunci nu era bun nici de subprotoiereu, de astă dată este bun
de protoiereu? I.P.S. a vrut să se pună bine cu toată lumea, şi cu parteniştii
care-l necăjeau … şi cu politicienii conservatori din Neamţ cu care era în
foarte răi termeni din pricina mea (…) Odată demisionat, I.P.S. s-a grăbit să
treacă cu desăvârşire peste mine şi peste munca nebunească ce o făceam de
trei ani şi mai bine ca protopop pentru ridicarea prestigiului preoţimii din
Neamţ, pe care am chemat-o serios la muncă. Cum s-a făcut numirea
părintelui Popovici ca protopop la Neamţ, politicienii din Piatra, în frunte cu
prefectul i-au şi făcut vizita I.P.S. la Văratec, mulţumindu-i şi împăcându-se.
În scurt timp după aceea, ca subprotoiereu a fost numit preotul V.
Constantinescu, altul din „treimea” din Piatra (…).
Poate că I.P.S., lucrând aşa, a avut bune intenţii, vroind să facă
linişte, căci îi recomandase actualului protopop, de faţă cu mine, să lucreze
pentru unire printre preoţii lor. Pe mine m-a onorat ca delegat al I.P.S.
pentru conferinţele generale din Iaşi şi apoi din Piatra-Neamţ. Ceea ce mă
mâhneşte amar însă, e faptul că acum aceşti trei preoţi sub conducerea
protoiereului au început să lucreze pe ascuns ca să lovească când pot în
mine şi să-şi facă popularitate printre preoţi, care au multă simpatie pentru
mine cu toate că de multe ori am fost aspru cu unii dintre ei spre a-i face să
lucreze după datorie (…).
Părintele protoiereu şi-a apropiat pe cei mai vicioşi preoţi pe care i-a
aţâţat împotriva mea şi care în tot timpul conferinţelor au făcut chefuri
peste chefuri scandalizând lumea, fapt de care s-a vorbit în câteva jurnale.
Într-o seară, la un hotel, după ce vreo şase preoţi sub conducerea
protoiereului s-au îmbătat bine, unul a furat de la altul vreo două mii de lei,
fapt reclamat la poliţie.
În jurul meu s-au adunat cei mai buni preoţi din judeţ, aproape toţi
cei tineri, pe care însă eu nu-i chem la altă luptă decât la aceea pentru
ridicarea bisericii şi a poporului. Eu nu înţeleg să mă folosesc de simpatii

Părintelui C. Matasă,
Prea cucernice părinte. Drept rezultat la cererea P.C.V. înregistrată
la nr. 1900 a. c., vi se face cunoscut, cu părere de rău, că vă primim
demisia din postul de protopop al judeţului Neamţ pentru caz de boală pe
ziua de 15 iunie 1912 şi am însărcinat pe economul V. Capşa, subprotopop
al judeţului spre a lua în primire de la P.C. Voastră arhiva, mobilierul şi
dota acelei protopopii spre cele de regulă.
Totodată, vi se aduc ale noastre mulţumiri pentru cinstea şi râvna cu
care aţi lucrat ca protopop în via Domnului.
Primiţi ale noastre arhipăstoreşti binecuvântări.
† Pimen, Mitropolit al Moldovei,
Director, Gabriel Pârvu.
♦♦
♦
Mult stimate Domnule Gârboviceanu,
Necazurile prin care am trecut de la o vreme şi mai trec încă,
adeseori m-au făcut să mă gândesc la Dvs. spre a vă cere un sfat, un
sprijin. Tot nădăjduiam că voi putea să vin la Bucureşti spre a vă vorbi,
n-am putut însă până acum, din cauza greutăţilor şi ocupaţiilor ce le am,
aşa că deocamdată sunt nevoit a mă mărgini spre a vă arăta prin scris
cum stau lucrurile.
Cred că ştiţi cum s-a terminat chestiunea cu protopopia de la
Neamţ: I.P.S. Sa nemaiputând rezista marilor stăruinţi puse de
conservatorii din Piatra, iar pe de altă parte eu obosit peste măsură de
hărţuielile la care eram expus a trebuit să-mi dau demisia pe ziua de 15
iunie. Demisia mi-am dat-o sub motivul, real atunci, că sunt bolnav,
alăturând la ea şi un certificat medical.
Părăsirea protoieriei m-a mulţumit mult, fiindcă pe de o parte
vedeam că în atmosfera aceea de duşmănie din partea conservatorilor din

157

156

In Memoriam

Constantin Matasă

♦♦
♦

Piatra nu mai aveam putinţa de a lucra serios şi nici prestigiul necesar în
acest scop şi apoi mai eram bucuros că-mi recăpătasem liniştea şi pacea de
care aveam atâta nevoie. Mai ales că I.P.S. îmi făgăduise în Bucureşti şi la
Iaşi că nu va numi în locul meu pe vreo unul din preoţii din Piatra care au
făcut politică conservatoare zgomotoasă spre a mă putea lovi. Era vorba să
fie numit fostul diacon Bălulescu de la Iaşi.
Mare mi-a fost însă mirarea când, prin august, aud că la Piatra va veni
fostul protoiereu Gh. Popovici, unul dintre cei trei pe care-l ştia bine I.P.S.,
ce luase parte în lupta dusă de politicieni împotriva mea (…) Cum se face
oare că acel care fusese scos de I.P.S. din protoierie sub grele şi dovedite
acuzări şi care atunci nu era bun nici de subprotoiereu, de astă dată este bun
de protoiereu? I.P.S. a vrut să se pună bine cu toată lumea, şi cu parteniştii
care-l necăjeau … şi cu politicienii conservatori din Neamţ cu care era în
foarte răi termeni din pricina mea (…) Odată demisionat, I.P.S. s-a grăbit să
treacă cu desăvârşire peste mine şi peste munca nebunească ce o făceam de
trei ani şi mai bine ca protopop pentru ridicarea prestigiului preoţimii din
Neamţ, pe care am chemat-o serios la muncă. Cum s-a făcut numirea
părintelui Popovici ca protopop la Neamţ, politicienii din Piatra, în frunte cu
prefectul i-au şi făcut vizita I.P.S. la Văratec, mulţumindu-i şi împăcându-se.
În scurt timp după aceea, ca subprotoiereu a fost numit preotul V.
Constantinescu, altul din „treimea” din Piatra (…).
Poate că I.P.S., lucrând aşa, a avut bune intenţii, vroind să facă
linişte, căci îi recomandase actualului protopop, de faţă cu mine, să lucreze
pentru unire printre preoţii lor. Pe mine m-a onorat ca delegat al I.P.S.
pentru conferinţele generale din Iaşi şi apoi din Piatra-Neamţ. Ceea ce mă
mâhneşte amar însă, e faptul că acum aceşti trei preoţi sub conducerea
protoiereului au început să lucreze pe ascuns ca să lovească când pot în
mine şi să-şi facă popularitate printre preoţi, care au multă simpatie pentru
mine cu toate că de multe ori am fost aspru cu unii dintre ei spre a-i face să
lucreze după datorie (…).
Părintele protoiereu şi-a apropiat pe cei mai vicioşi preoţi pe care i-a
aţâţat împotriva mea şi care în tot timpul conferinţelor au făcut chefuri
peste chefuri scandalizând lumea, fapt de care s-a vorbit în câteva jurnale.
Într-o seară, la un hotel, după ce vreo şase preoţi sub conducerea
protoiereului s-au îmbătat bine, unul a furat de la altul vreo două mii de lei,
fapt reclamat la poliţie.
În jurul meu s-au adunat cei mai buni preoţi din judeţ, aproape toţi
cei tineri, pe care însă eu nu-i chem la altă luptă decât la aceea pentru
ridicarea bisericii şi a poporului. Eu nu înţeleg să mă folosesc de simpatii
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♦♦
♦
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pentru a lupta cu fraţii mei ce-mi sunt duşmani, pe aceştia îi las în plata lui
Dumnezeu. Voi ruga însă pe cei în drept să ia măsuri şi vă rog îndeosebi
pe Dvs., care ştiţi ce e în biserică şi care poate ştiţi şi de bunele mele
intenţii ca şi de puţinul bine ce l-am săvârşit în cercul meu, să mă ajutaţi.
Dar să nu credeţi că duşmanii mei lasă vreo împrejurare fără ca să
nu o folosească împotriva mea. Parohia mea este în comuna Doamna, unde
ca biserică parohială am biserica Mănăstirii Bistriţa după cum a hotărât în
1905 mitropolitul în înţelegere cu ministrul de atunci. Potrivit acestei
înţelegeri eu am personalul meu şi în biserică o situaţie independentă, fiind
suveran când sunt în săptămâna mea, fără ca să mă amestec câtuşi de puţin
în conducerea şi treburile mânăstirii. Ce se întâmplă acum? Actualului
superior, prieten intim cu părintele protopop, i s-a pus în serviciu să-mi
facă în biserică mizerii peste mizerii mâhnindu-mă peste măsură. Cât timp
am fost protopop s-a purtat ca mielul pe lângă mine, acum însă a devenit
de o insolenţă nemaipomenită, căutând să mă umilească în toate felurile pe
temeiul siguranţei ce are că nu mai sunt în graţia I.P.S.
Puteţi să vă închipuiţi acum în ce stare sufletească sunt, ştiind că pe
acest superior eu am stăruit de l-am adus la Bistriţa, luptând mult până ce
am reuşit chiar cu I.P.S. Mitropolitul. Mă gândesc ca la prima ocazie să mă
pot muta la Piatra, chiar ca preot ajutător, sperând să capăt şi o catedră de
religie la Normală, în care scop m-am şi înscris la pedagogie anul acesta.
Dar până atunci eu îmi caut de popor după toată regula şi îmi fac regulat
săptămâna la biserică.
Vă rog cu cea mai mare stăruinţă, îmbrăţişaţi-mi cauza, cu
convingerea că e cauza unui om care suferă pentru că-şi face datoria din
inimă, să interveniţi pe lângă I.P.S. Mitropolit să nu lase ca să-şi bată joc
de mine unii oameni fără suflet ca aceştia, pe care se vede că nu-i cunoaşte
şi cel mai bun lucru ar fi deocamdată să-l schimbe de la Bistriţa pe actualul
superior, punându-se în serviciul aceluia care va veni să fie om de omenie
şi să lucreze în armonie cu parohul, stabilindu-se atribuţiile fiecăruia şi
rapoartele oficiale dintre ei.
Dacă credeţi că ar fi în folosul meu să vin la Bucureşti spre a se
regula lucrurile, vă rog să-mi trimiteţi răspuns, căci voi lăsa totul şi voi
veni. În jud. Neamţ am înfiinţat mai multe filiale ale Ligii „Deşteptarea” şi
mă ocup cu stăruinţă de această mişcare ferindu-mă de a-i da un colorit
politic (…). Reprezentanţii filialelor din judeţ m-au ales ca membru în
comitetul de şapte şi tot zilele aceste am fost ales în consiliul Federaţiei
Băncilor Populare din acest judeţ, unde e vorba să-mi dea preşedinţia, fără
ca să ştiu măcar sau să fi pus vre-o stăruinţă.

În sfârşit, am pus la cale multe lucruri frumoase, bucurându-mă de
prietenia multor oameni de inimă şi pentru a putea lucra cu spor în sensul
ideilor care sunt ale Dvs. şi ale D-lui. Haret, ca şi a tuturor oamenilor de
bine, am mare nevoie de linişte. Pentru aceasta vă rog din inimă să nu mă
lăsaţi fără puternicul Dvs. sprijin în care nădăjduiesc atât.
C. Matasă
♦♦
♦
Prea stimate domnule Iorga,
Primind scrisoarea prin care mi se face marea cinste de a fi invitat
să primesc candidatura unui colegiu la Neamţ în numele Partidului
Naţionalist Democrat, cu mare părere de rău mă grăbesc a vă răspunde că
de astă dată mi-e imposibil să primesc pentru foarte serioase motive.
Mai întâi, în acest judeţ Partidul Naţionalist Democrat nu are
absolut nici o organizare şi a candida în astfel de condiţii ar fi pentru mine
ceva ruşinos, întrucât ştiu că nu am lucrat nimic serios pentru partid. Pe
urmă, dacă aş candida, parte dintre politicienii de la guvern, care m-au
prigonit cu înfocare, ar lua acest fapt ca pe o sfidare şi ar căuta să-mi dea o
luptă de distrugere cu care şi aşa m-au ameninţat.
În sfârşit, toate le-aş preîntâmpina eu cumva, dacă aş avea cel puţin
o bună situaţie materială şi dacă aş fi statornic aşezat unde mă aflu cu
locuinţa şi cu serviciul astăzi. Prin urmare, deocamdată trec prin cele mai
grele împrejurări, fiind vorba de asigurarea viitorului meu şi a existenţei
familiei mele.
Toate aceste împrejurări, D-na Irina Leca, care le cunoaşte de
aproape, va binevoi a vi le expune mai pe larg, cu prilejul vizitei ce vă va
face la Văleni în curând, tocmai în scopul unei organizări serioase a
Partidului Naţionalist Democrat în acest judeţ.
La marea cinste care mi s-a făcut de Dvs… deocamdată vă pot
răspunde cu toată hotărârea şi sinceritatea, că din acest moment voi căuta
să lucrez pentru ca altă dată împrejurările să nu mă mai găsească… aşa de
nepregătit în acest judeţ ca astăzi. Mici începuturi am şi făcut, dar acestea
în împrejurări grele nu pot conta.
De altfel, îmi dau seama că în general în propagandă sunt favorabile
candidaturile naţionaliste, eu însă de astă dată sunt în imposibilitatea de
fapt, altminteri m-aş sacrifica fără nici un folos pentru domniile voastre.
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Cu adâncă recunoştinţă semnează devotatul Domniei voastre şi
mulţumesc călduros tuturor fruntaşilor naţionalişti care mi-au arătat atâta
încredere.
C. Matasă

Găsind-o, v-o comunic:
„Aici s-a săvârşit robul lui Dumnezeu Jupan Roşca, Stolnic,
răposat-au în zilele lui Io Gheorghe Ştefan Voevodă, în anul 7165 sept.
19”.
În cronologia creştină, boierul acesta a murit în 1657. Primul care a
transcris înscripţia a fost tata. El a trimis-o, în 1904, lui Gr. Tocilescu, care
i-a tradus-o, aşa cum v-o comunic eu C.V.
Vedeţi că inscripţia nu-l pomeneşte ca fiind ctitor al bisericii,
desigur că şi el a găsit acolo o biserică, pe care poate că a înzestrat-o cu
icoanele acelea pe care le-aţi văzut şi C.V. şi care sunt sigur din sec. XVII.
Pictorul care le-a făcut era inspirat de arta apuseană. Din ceea ce am putut
afla de la popor, înaintea bisericii care este astăzi a fost o biserică mai
mare cu trei turnuri. Acolo a fost şi mănăstire de călugăriţe.
Toponimia de la Măşcăteşti e foarte interesantă. Numele Măşcăteşti
arată că-i numele unui sat de descendenţi dintr-un răzeş. Alte numiri:
Ciocoiţa, Crucea Babei, Bracii Chiliei, râul Roibului, pârâul lui Balan,
fântâna lui Balan. Cum treci dealul spre Dobreni, te întâmpină numele
Corhana, Mătăhuia, Holm, Ceuca, Prohab, Dolheşti. Fără să ştiu că d-l.
I.D. Ştefănescu a datat icoanele din sec. XVII, eu am crezut asta bazat pe
act et literature a d-lui Iorga.
Îmi pare bine că am putut cunoaşte şi eu atâta lucru. Aţi aflat, cred,
de la fratele meu, că mai este acolo o Evanghelie tipărită în vremea
domniei lui Nicolae Mavrocordat. Relativ la Stolnicul Roşca n-am putut
afla nimic din cronici. Nu-l găsesc pomenit nicăieri. Se poate să fie
pomenit undeva în „Uricar”… la Măşcăteşti un ostracizat, fiindcă făcuse
parte dintre demnitarii personali ai lui Vasile Lupu. Un fost stolnic al lui
Vodă n-a venit el de flori de cuc, tocmai în sihăstria asta de la Măşcăteşti.
C.V. mi-a cerut să colaborez la „Noua floare a darurilor”. Mi-aţi
lăsat libertatea să scriu ce doresc. Eu doresc să fiu în spiritul C.V. şi n-am
scris nimic, fiindcă am tot aşteptat să vă întălnesc ca să vă cer lămuriri.
M-am întâlnit cu D-l. Luchian, revizoul nostru. I-am spus că voi
scrie despre lucruri din trecutul nostru. Dacă aşa ceva socotiţi binevenit, vă
rog puneţi-mă în cunoştinţă şi eu mă ţin de vorbă.
Eu vreau să creez cu fratele Constantin o societate culturală. Sperăm
că de la toamnă să vă stăm la dispoziţie cu abonamente multişoare. Numai
de ne va ajuta Dumnezeu.
Certaţi rău cu căldura, care ne găseşte în toate ascunzătorile, chiar
cât de întunecoase ar fi, ne petrecem vacanţa în deplină pace. În faţa
căldurii mi s-au topit toate dorinţele de hoinăreală pe fâneţe şi pe la

Pe Valea Tarcăului, împreună cu V. Iamandi
şi savantul N. Iorga.

♦♦
♦
21 iulie 1931
Prea Cucernice Părinte,
Când am vorbit cu C.V. despre biserica din Măşcăteşti, v-am promis
că vă comunic inscripţia de pe piatra mormântală, ce se află acolo, în
interior. Tata avea traducerea, dar îi pierdusem urma printre hârtiile sale.
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mănăstiri. Căutăm umbra, tot aşa de dornici, cum caută călătorii din
pustie oazele.
Cu respectuoase salutări,
M. Cojocaru
Dobreni

din Moldova, trecând prin Piatra, ar face, vizitând Cheile, până la
Gheorgheni, numai 70-80 km.
Acelaşi mare avantaj l-ar avea şi drumeţii din Ardeal care ar dori să
treacă prin chei şi să vadă valea Bistriţei. Legătura Moldovei cu
Ardealul prin Cheile Bicazului ar aduce o foarte mare economie de
timp pentru călători, le-ar da putinţa să vadă atât de lesnicios una
din cele mai pitoreşti regiuni şi apoi ar deservi şi interese
economice a unei bogate şi foarte populate localităţi, cum este
Bicazu Ardelean, astăzi cu totul izolat.
4.
Ridicarea unor adăposturi confortabile, deocamdată pe Ceahlău şi în
Durău.
5.
Refacerea drumului dintre Broşteni şi Rarău.
6.
Organizarea din punct de vedere turistic a munţilor Cernegura şi
Cozla, încântătoare locuri de promenadă pentru Piatra-Neamţ, în
vecinătatea cărora se găsesc. Amenajarea luncii de Peste Vale şi
transformarea ei într-un mare şi frumos parc natural.
7.
Trebuie tipărită negreşit o broşură ilustrată cu vederi şi scurte lămuriri
asupra celor ce sunt de văzut în acest judeţ. De altfel textul acestei
broşuri, după exemplul lucrărilor similare din străinătate, Cercul de
Turism din Piatra îl şi are întocmit, gata de tipar. Aşteptăm numai să
putem găsi mijloace băneşti necesare, spre acest scop.
8.
Ar fi de folos organizarea, în centrele mai mari din ţară a unor
expoziţii cu vederi. Avem la Piatra fotografii artistice cu cele mai
frumoase vederi din judeţ.
9.
Un lucru de mare însemnătate, ar mai fi, de organizat încântătoarea
vale a Tarcăului şi transformarea Brateşului în staţiune climaterică.
Sunt în Brateş aproape zece case, proprietatea Casei Pădurilor care
sunt nelocuite, rămase de la exploatarea forestieră a societăţii Goetz.
O linie ferată merge din Piatra până sus în fundul văii Tarcăului,
trecând prin cele mai frumoase locuri ce se pot imagina. Cu puţine
mijloace se poate înfăptui acest proiect, organizarea văii Tarcăului,
fiind vorba numai de îmbunătăţiri, iar nu de făcut din nou.
Pentru studierea mai amănunţită a acestui program, ar trebui ca un
domn delegat al Oficiului de Turism să vină în localitate şi să ia
legătura cu Cercul nostru.
În cursul lunilor dec., ian., feb. şi martie vom organiza în Piatra o
serie de conferinţe în care se va trata şi despre turism. Vom ruga Oficiul de
Turism din Bucureşti să binevoiască a trimite doi-trei conferenţiari.
Pentru cercetarea mănăstirilor din judeţ şi a staţiunilor balneo-

♦♦
♦
1933 Septembrie 21
Domnule Prefect,
Urmând dorinţii D-lui Consilier de la Oficiul de Turism de pe lângă
Preşedenţia Consiliului de Miniştri, pe care aţi binevoit a mi-o comunica,
iată în cele ce urmează, datele cerute.
Planul Cercului nostru pentru organizarea judeţului Neamţ, din
punct de vedere turistic, cuprinde deocamdată:
1.
Înfiinţarea în oraşul Piatra-Neamţ şi în Târgu-Neamţ a câte un birou de
informaţii, prin care orice călător să se poată orienta exact asupra
drumurilor din judeţ, frumuseţilor ce le cuprinde regiunea, cum şi a
condiţiilor de trai. Nu numai atât, dar va trebui să luăm măsuri ca
informaţii cu caracter turistic asupra judeţului Neamţ, să se poată lua şi
din oraşele vecine: Bacău, Roman, Paşcani, Fălticeni şi Gheorgheni.
2.
Înzestrarea orasului Piatra cu un hotel încăpător şi cu un confort
modern. Fără un hotel ca lumea în Piatra-Neamţ şi fără şosele bune
nu se poate face mare lucru pentru dezvoltarea turismului în această
încântătoare regiune.
3.
Îmbunătăţirea drumului la Cheile Bicazului, prin Bicazu Ardelean,
deoarece un călător din Piatra-Neamţ, pe acest drum, are de parcurs
până în chei numai 50 de km, pe câtă vreme prin TulgheşGheorgheni trebuie să facă 150 km.
Pentru ca acest splendid monument al naturii, Cheile Bicazului, să
poată fi uşor de cercetat, trebuie neapărat ca drumul, care duce prin
Bicazu Ardelean să fie legat cu cel ce vine dinspre Gheorgheni. În
cazul acesta, ar fi de refăcut drumul pe o distanţă de vreo 16 km,
care trece peste dealul Surduc, drum care astăzi este impracticabil
pentru automobile. Dacă s-ar reface această şosea, atunci drumeţii

163

162

In Memoriam

Constantin Matasă

mănăstiri. Căutăm umbra, tot aşa de dornici, cum caută călătorii din
pustie oazele.
Cu respectuoase salutări,
M. Cojocaru
Dobreni

din Moldova, trecând prin Piatra, ar face, vizitând Cheile, până la
Gheorgheni, numai 70-80 km.
Acelaşi mare avantaj l-ar avea şi drumeţii din Ardeal care ar dori să
treacă prin chei şi să vadă valea Bistriţei. Legătura Moldovei cu
Ardealul prin Cheile Bicazului ar aduce o foarte mare economie de
timp pentru călători, le-ar da putinţa să vadă atât de lesnicios una
din cele mai pitoreşti regiuni şi apoi ar deservi şi interese
economice a unei bogate şi foarte populate localităţi, cum este
Bicazu Ardelean, astăzi cu totul izolat.
4.
Ridicarea unor adăposturi confortabile, deocamdată pe Ceahlău şi în
Durău.
5.
Refacerea drumului dintre Broşteni şi Rarău.
6.
Organizarea din punct de vedere turistic a munţilor Cernegura şi
Cozla, încântătoare locuri de promenadă pentru Piatra-Neamţ, în
vecinătatea cărora se găsesc. Amenajarea luncii de Peste Vale şi
transformarea ei într-un mare şi frumos parc natural.
7.
Trebuie tipărită negreşit o broşură ilustrată cu vederi şi scurte lămuriri
asupra celor ce sunt de văzut în acest judeţ. De altfel textul acestei
broşuri, după exemplul lucrărilor similare din străinătate, Cercul de
Turism din Piatra îl şi are întocmit, gata de tipar. Aşteptăm numai să
putem găsi mijloace băneşti necesare, spre acest scop.
8.
Ar fi de folos organizarea, în centrele mai mari din ţară a unor
expoziţii cu vederi. Avem la Piatra fotografii artistice cu cele mai
frumoase vederi din judeţ.
9.
Un lucru de mare însemnătate, ar mai fi, de organizat încântătoarea
vale a Tarcăului şi transformarea Brateşului în staţiune climaterică.
Sunt în Brateş aproape zece case, proprietatea Casei Pădurilor care
sunt nelocuite, rămase de la exploatarea forestieră a societăţii Goetz.
O linie ferată merge din Piatra până sus în fundul văii Tarcăului,
trecând prin cele mai frumoase locuri ce se pot imagina. Cu puţine
mijloace se poate înfăptui acest proiect, organizarea văii Tarcăului,
fiind vorba numai de îmbunătăţiri, iar nu de făcut din nou.
Pentru studierea mai amănunţită a acestui program, ar trebui ca un
domn delegat al Oficiului de Turism să vină în localitate şi să ia
legătura cu Cercul nostru.
În cursul lunilor dec., ian., feb. şi martie vom organiza în Piatra o
serie de conferinţe în care se va trata şi despre turism. Vom ruga Oficiul de
Turism din Bucureşti să binevoiască a trimite doi-trei conferenţiari.
Pentru cercetarea mănăstirilor din judeţ şi a staţiunilor balneo-

♦♦
♦
1933 Septembrie 21
Domnule Prefect,
Urmând dorinţii D-lui Consilier de la Oficiul de Turism de pe lângă
Preşedenţia Consiliului de Miniştri, pe care aţi binevoit a mi-o comunica,
iată în cele ce urmează, datele cerute.
Planul Cercului nostru pentru organizarea judeţului Neamţ, din
punct de vedere turistic, cuprinde deocamdată:
1.
Înfiinţarea în oraşul Piatra-Neamţ şi în Târgu-Neamţ a câte un birou de
informaţii, prin care orice călător să se poată orienta exact asupra
drumurilor din judeţ, frumuseţilor ce le cuprinde regiunea, cum şi a
condiţiilor de trai. Nu numai atât, dar va trebui să luăm măsuri ca
informaţii cu caracter turistic asupra judeţului Neamţ, să se poată lua şi
din oraşele vecine: Bacău, Roman, Paşcani, Fălticeni şi Gheorgheni.
2.
Înzestrarea orasului Piatra cu un hotel încăpător şi cu un confort
modern. Fără un hotel ca lumea în Piatra-Neamţ şi fără şosele bune
nu se poate face mare lucru pentru dezvoltarea turismului în această
încântătoare regiune.
3.
Îmbunătăţirea drumului la Cheile Bicazului, prin Bicazu Ardelean,
deoarece un călător din Piatra-Neamţ, pe acest drum, are de parcurs
până în chei numai 50 de km, pe câtă vreme prin TulgheşGheorgheni trebuie să facă 150 km.
Pentru ca acest splendid monument al naturii, Cheile Bicazului, să
poată fi uşor de cercetat, trebuie neapărat ca drumul, care duce prin
Bicazu Ardelean să fie legat cu cel ce vine dinspre Gheorgheni. În
cazul acesta, ar fi de refăcut drumul pe o distanţă de vreo 16 km,
care trece peste dealul Surduc, drum care astăzi este impracticabil
pentru automobile. Dacă s-ar reface această şosea, atunci drumeţii

163

164

In Memoriam

Constantin Matasă

climaterice este nevoie în primul loc ca şoselele din această regiune să fie cât
se poate de bine îngrijite, să ajungă măcar la ceea ce erau înainte de război.
Turism fără drumuri bune nu se poate face decât cu sacrificii care
nu te mai îndeamnă să revii la acele locuri.
Primiţi vă rog, Domnule Prefect, încredinţarea celei mai alese
consideraţii,

mai mult de drumuri, vom interveni la locul în drept. Aşa am intervenit
deja pentru Bicaz şi credem că se va face mult în acea regiune. Când vom
veni la întrunirea de la Piatra, vom vedea mai bine la faţa locului ce se
poate face. E de mai puţină importanţă …, dar se va stărui.
Programul se va revedea şi completa cu ocazia venirii D-lui
Ministru în localitate, ceea ce vă rog a avea în vedere între 10-15 Nov.
D-l. Ministru, în urma referatului subsemnatului, a aprobat Comitetul
de iniţiativă a Oficiului Regional de Turism de la Piatra, propus de Dvs. cu
rugămintea de a-l completa aşa ca să existe comitete pentru fiecare localitate
cuprinsă în programul general al biroului de turism. Credem că, cu ocazia
venirii d-lui Ministru acolo se va completa această parte din program.
Piatra este cel puţin o staţiune climatică, dar este organizată ca
atare. Această organizare trebuie definitiv făcută până la venirea D-lui
Ministru, iar taxele ce staţiunea va încasa, jumătate vor trece la casa
oficiului turistic.
În adăstarea acestor organizări, am onoarea de a vă saluta.

Preşedintele Cercului de Turism din Piatra,
Preot C. Matasă
Domnului Prefect al judeţului Neamţ
♦♦
♦
Ministerul Muncii, Sănătăţii
şi Ocrotirilor Sociale
Nr. 75255 din 6. nov. 1934

P. Ministru,
General D. Vicol

Părintelui Matasă, preşedintele oficiului turistic Piatra-Neamţ
Domnule preşedinte,
Răspunzând memoriului pe care aţi binevoit a-l adresa acestui
minister ca răspuns la invitaţia făcută de a organiza turismul la PiatraNeamţ, în judeţ şi pe valea Bistriţei, cu unele văi şi localităţi alăturate,
Ministerul aprobă acest program.
Se remarcă în memoriul dvs. că la calea ferată nu s-a acordat reducere
pentru voiajori pentru această regiune. Vă rugăm a ne raporta în detaliu
asupra acestei chestiuni şi cererile pe care le-aţi făcut şi nu au fost realizate.
De asemenea în cazurile în care aveţi nevoie să intervenim pe lângă Primăria
Piatra-Neamţ sau alte autorităţi. Vedem în memoriul Dvs. că Primăria
Piatra-Neamţ are multă bunăvoinţă. În ce priveşte exploatarea pe loc a apei
minerale de Cozla, este foarte importantă pentru turismul local, căci desigur
ar putea aduce un număr mare de vizitatori care să-ţi poată face cura la
Piatra, după propaganda ce ar face Societatea de hidrologie medicală.
Trebuie numai să găsiţi un exploatator serios, care să facă înstalaţiile
necesare. Primăria nu va mai cere beneficii, cel puţin în primii ani.
În ce priveşte propunerile pentru organizarea în judeţ, fiind vorba
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♦♦
♦
Tg. Ocna, 6 iunie 1937
Părinte Matasă,
Cred că ai primit chiar azi scrisoarea mea prin care relatam ce-am
făcut şi anunţam trimiterea cioburilor găsite. Împrejurarea face însă că vine
la Piatra-Neamţ prietenul Gh. Zamboni, care s-a oferit să le aducă
personal, aşa că vin în condiţii mai bune.
După cum am scris şi ieri, rămân la dispoziţia Dvs. în cursul acestei
veri, privitor la săpăturile ce urmează să se facă pe aici. Şi acum o
rugăminte: prietenul Zamboni e secretarul Gimnaziului nostru şi tocmai
acum, când are atâtea lucrări de închiderea anului şcolar, examene etc., e
concentrat la Regimentul 15 Piatra-Neamţ. Personal şi în numele
Gimnaziului pe care noi îl conducem, fiind extrabugetar, stăruitor te rog să
ai bunăvoinţa de a interveni cu toată greutatea trecerii, ce siguri suntem că
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o aveţi, pe lângă Colonelul Comandant Manoliu, să i se amâne această
concentrare peste o lună, dacă s-ar putea chiar să fie scutit.
Pentru şcoala noastră această soluţie ar fi o adevărată binefacere,
pentru care vă asigurăm de toată recunoştinţa.

În zilele de 12, 26, 27, 28 şi 30 august, am continuat apoi săpăturile la
Frumuşica, pe malul Cracăului, staţiune din care s-a dat la iveală un
material de o valoare ştiinţifică şi de o bogăţie uimitoare.

Cu cele mai bune sentimente,
I. Tudorache
Institutor
♦♦
♦
Domniei Sale
Domnului Ministru al Cultelor şi Artelor
Domnule Ministru,
Ca urmare a dispoziţiei cuprinse în ord. Nr. 34.865 din 2/VIII a.c.
am onoarea a aduce la cunoştinţă următoarele:
— urmărind cunoaşterea trecutului acestei regiuni a Neamţului,
cum şi a vecinătăţilor, potrivit aprobării date şi de Onor Comisiunea
Monumentelor Istorice, la începutul lunii august am cercetat o parte din
Valea Trotuşului, unde am făcut o serie de sondaje în câteva staţiuni
preistorice, pe care le-am descoperit în jurul Târgului Ocna, cum şi lângă
Oneşti, la Răcăuţi, după care apoi am revăzut colecţiile arheologice din
muzeele de la Sfântu Gheorghe şi Braşov;
— am constatat cu acest prilej că între civilizaţia preistorică a
ceramicii pictate, atât de bogat reprezentată la Neamţ şi între civilizaţia de
acelaşi tip descoperită pe Valea Trotuşului este o mare înrudire, formând
cu regiunea Oltului superior, Ariuşd şi Olteni, aceeaşi cultură, dar cu un
oarecare caracter deosebit de răsăritul ţării, reprezentat prin cunoscuta
staţiune eneolitică de la Cucuteni;
— deci, prin depresiunea subcarpatică din răsărit, cu care a format o
unitate geografică, a alcătuit în preistorie şi o unitate etnografică.
După vizitarea muzeelor din Sfântu Gheorghe şi Braşov am cercetat
împreună cu domnii Ion Nestor şi Dinu Rosetti, staţiunea Gumelniţa din
Valea Dunării, examinându-se relaţiile dintre cultura de acest tip cu cea a
ceramicii pictate din Moldova.
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Pr. C. Matasă.

2 septembrie 1940
♦♦
♦

Prea Cucernice Părinte Protoiereu Matasă,
În iulie, după bătălia victorioasă a vitejilor Măriei Sale la
Sevastopol, am venit în Piatra, nu pentru a mă bucura şi eu de o mică
odihnă sau alte desfătări, ci a-mi mângâia copila pentru pierderea soţului ei
nepreţuit, Sandy, căzut vitejeşte la Don.
În aceste zile grele v-am regăsit alături de durerile mele pe Sfinţia
Voastră, care cu acea putere magică de convingere, aţi dat copilei mele
mângâierile şi serviciile de cinstit slujitor al altarului. Am voit, potrivit
uzanţei să vă ofer o răsplată bănească, drept care mi-aţi spus: „Cer dar
Domnului pentru sfânta casă ce de atâţia ani mă osârdesc”.
Revenit la datoria mea pe front, aici unde viaţa trebuie să o ai
oricând gata pentru jertfa patriei, în ceasurile mele puţine de reculegere am
fost mereu obsedat şi de gestul Sfinţiei Tale, dar şi de fraza plină de atâta
înţelepciune, azi când holera materialismului a înfăşurat ca într-o văpaie
mai ales pe acei care „flămânzesc numai la gândul că încă n-au adunat
deajuns” pentru îmbuibări trupeşti.
Reflectam: ce poate a vă oferi un ostaş (…)? Dar iată că tot Cel de
Sus mi-a luminat calea: spovedindu-mă vrednicului meu colaborator
pentru grija eroilor, Părintele Căpitan Antonescu – mi-a dat aceste sfinte
icoane, din care una-i sfărtecată de gloanţele spurcaţilor de bolşevici.
Din acea zi, gândul bun şi conştiinţa uşurată m-a tot mânat până la
Sfinţia Ta: „Aceasta-i modestul dar, sincerul ce se oferă prin mine, ofiţerii
– subofiţerii şi ostaşii Diviziei a IV a Munte pentru noul altar al Casei
Domnului”.
Ea este jertfa pentru veşnica pomenire a bravilor noştri eroi căzuţi
pe câmpul de luptă întru apărarea Crucei şi cu credinţa nestrămutată că, cu
sângele lor vom clădi o Românie nouă, o Românie cinstită, o Românie
întregită în graniţele ei naţionale.
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o aveţi, pe lângă Colonelul Comandant Manoliu, să i se amâne această
concentrare peste o lună, dacă s-ar putea chiar să fie scutit.
Pentru şcoala noastră această soluţie ar fi o adevărată binefacere,
pentru care vă asigurăm de toată recunoştinţa.
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Frumuşica, pe malul Cracăului, staţiune din care s-a dat la iveală un
material de o valoare ştiinţifică şi de o bogăţie uimitoare.

Cu cele mai bune sentimente,
I. Tudorache
Institutor
♦♦
♦
Domniei Sale
Domnului Ministru al Cultelor şi Artelor
Domnule Ministru,
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cum şi a vecinătăţilor, potrivit aprobării date şi de Onor Comisiunea
Monumentelor Istorice, la începutul lunii august am cercetat o parte din
Valea Trotuşului, unde am făcut o serie de sondaje în câteva staţiuni
preistorice, pe care le-am descoperit în jurul Târgului Ocna, cum şi lângă
Oneşti, la Răcăuţi, după care apoi am revăzut colecţiile arheologice din
muzeele de la Sfântu Gheorghe şi Braşov;
— am constatat cu acest prilej că între civilizaţia preistorică a
ceramicii pictate, atât de bogat reprezentată la Neamţ şi între civilizaţia de
acelaşi tip descoperită pe Valea Trotuşului este o mare înrudire, formând
cu regiunea Oltului superior, Ariuşd şi Olteni, aceeaşi cultură, dar cu un
oarecare caracter deosebit de răsăritul ţării, reprezentat prin cunoscuta
staţiune eneolitică de la Cucuteni;
— deci, prin depresiunea subcarpatică din răsărit, cu care a format o
unitate geografică, a alcătuit în preistorie şi o unitate etnografică.
După vizitarea muzeelor din Sfântu Gheorghe şi Braşov am cercetat
împreună cu domnii Ion Nestor şi Dinu Rosetti, staţiunea Gumelniţa din
Valea Dunării, examinându-se relaţiile dintre cultura de acest tip cu cea a
ceramicii pictate din Moldova.
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2 septembrie 1940
♦♦
♦

Prea Cucernice Părinte Protoiereu Matasă,
În iulie, după bătălia victorioasă a vitejilor Măriei Sale la
Sevastopol, am venit în Piatra, nu pentru a mă bucura şi eu de o mică
odihnă sau alte desfătări, ci a-mi mângâia copila pentru pierderea soţului ei
nepreţuit, Sandy, căzut vitejeşte la Don.
În aceste zile grele v-am regăsit alături de durerile mele pe Sfinţia
Voastră, care cu acea putere magică de convingere, aţi dat copilei mele
mângâierile şi serviciile de cinstit slujitor al altarului. Am voit, potrivit
uzanţei să vă ofer o răsplată bănească, drept care mi-aţi spus: „Cer dar
Domnului pentru sfânta casă ce de atâţia ani mă osârdesc”.
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Sfinţia Ta: „Aceasta-i modestul dar, sincerul ce se oferă prin mine, ofiţerii
– subofiţerii şi ostaşii Diviziei a IV a Munte pentru noul altar al Casei
Domnului”.
Ea este jertfa pentru veşnica pomenire a bravilor noştri eroi căzuţi
pe câmpul de luptă întru apărarea Crucei şi cu credinţa nestrămutată că, cu
sângele lor vom clădi o Românie nouă, o Românie cinstită, o Românie
întregită în graniţele ei naţionale.
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Mulţumit că am mai putut face o faptă creştinească şi românească
pentru scumpul meu judeţ, te rog să primeşti şi cu această ocazie cele mai
devotate sentimente de admiraţie şi prietenie de la

încadrat în postul de director deoarece am trecut limita de vârstă. Da, am
trecut limita de vârstă pentru buget, dar din fericire pentru mine, n-am
trecut-o pe cea care-mi pare de mai mare importanţă, a limitei de activitate
şi de putere de muncă. Legea nouă, la Art. 28, prevede excepţia meritelor
personale; dacă însă nu se poate interpreta în sensul dorit de mine, atunci
v-aş ruga să fiţi bun a interveni pe lângă cine ve-ţi crede, să fiu retribuit
măcar printr-o indemnizaţie lunară, în loc de salariu. În felul acesta m-aş
retrage de la parohie şi m-aş ocupa exclusiv de Muzeu. În sensul acesta am
scris şi părintelui Gala Galaction, vechi cunoscut şi prieten, rugându-l să
cheme luarea aminte a d-lui Ministru al Artelor asupra cazului meu.
Aş fi îndreptăţit să cred că măcar acum, când am dat arheologiei
româneşti o lucrare apreciată pretutindeni, de cunoscători, să se dea
cuvenita considerare muncii depuse. Ţin să vă reamintesc că, între alţii, dl.
şef al personalului din Ministerul Artelor a arătat multă bunăvoinţă şi
înţelegere pentru cazul meu. Am cerut o subvenţie pentru cercetări în anul
1947 şi dl. Paşa a avut amabilitatea de a mă asigura că voi fi satisfăcut. Vă
rog foarte mult fiţi bun şi vă interesaţi şi de această chestiune.
Cred că nu abuzez prea mult de bunăvoinţa Domniei Voastre dacă
vă rog să fiţi bun a-mi răspunde printr-o scrisoare, dacă se poate face ceva
în privinţa celor de care mă ocup în rândurile de mai sus.
Cu cele mai distinse salutări Doamnei şi Domniei Voastre odată cu
călduroasele sale mulţumiri,

General de Divizie
Manoliu Iorguţu (Divizia a IV a Vânători de Munte)
Piatra-Neamţ, 1/ II / 1942
♦♦
♦
Către Adrian Maniu,
Mult stimate Domnule Maniu,
Deoarece se călătoreşte foarte greu, cel puţin de la noi spre Bucureşti,
nu v-am mai putut vedea de mult. Şi doar, de data aceasta, aveam de slujit
treburi mai grele ca oricând, deoarece privesc şi interesele mele personale.
Contând pe bunăvoinţa de care mă bucur din partea Domniei Voastre de
atâta vreme şi apoi de faptul că cunoaşteţi rezultatele strădaniei mele, îmi iau
îndrăzneala să vă scriu aceste rânduri cu rugămintea de a încerca să faceţi
ceva în susţinerea drepturilor mele. Am muncit o viaţă de am creat muzeul
din Piatra, am ridicat localul propriu şi l-am înzestrat cu o colecţie unică, atât
prin bogăţia ei cât şi prin valoarea ei ştiinţifică. Am dus tot greul începutului
numai din colecte locale, serbări şi conferinţe, ba adesea şi sacrificii
personale. Ajutor de la Stat n-am primit decât târziu, adică de la venirea la
Minister a regretatului Victor Iamandi şi a d-lui Ion Marin Sadoveanu. Dar
dacă am făcut tot ce se vede, o avere de miliarde, pe care am trecut-o în
patrimoniul Statului, oare n-ar fi fost firesc să se întrebe şi Statul: oare cu ce
trăieşte omul acela, cu ce-şi poate susţine eforturile ce le face de zeci de ani?
Mi s-a dat, dragă Doamne, o indemnizaţie de cinci mii de lei pe lună, timp
de vreo patru ani, pe care de la 15 oct. 1945, n-am mai voit s-o primesc,
lăsând-o la fondul de săpături al Muzeului.
Acum s-a făcut noua Lege, prin care Statul ia sub grija sa muzeul
făcut de mine, punând în buget şi un post de director. Ce era mai firesc
acum, decât să mă folosesc, cât mai pot de avantajele acestei legi? Mi s-a
mai spus însă la Arte când am fost rândul trecut, că nu voi putea să fiu
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Preot C. Matasă
♦♦
♦
Oficiul Naţional de Turism
Către,
Oficiul local de turism Piatra-Neamţ
Având în vedere raportul Oficiului Local de Turism Piatra-Neamţ
nr. 9/945 şi confirmarea făcută de ONT prin decizia nr. 7829, din 5
ianuarie 1944, decizie asupra căreia nu s-a revenit până în prezent;
În baza art. 28 din Legea pentru Organizarea Turismului şi potrivit
art. 30 din „Instrucţiunile pentru Înfiinţarea, Organizarea, Funcţionarea şi
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patrimoniul Statului, oare n-ar fi fost firesc să se întrebe şi Statul: oare cu ce
trăieşte omul acela, cu ce-şi poate susţine eforturile ce le face de zeci de ani?
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Preot C. Matasă
♦♦
♦
Oficiul Naţional de Turism
Către,
Oficiul local de turism Piatra-Neamţ
Având în vedere raportul Oficiului Local de Turism Piatra-Neamţ
nr. 9/945 şi confirmarea făcută de ONT prin decizia nr. 7829, din 5
ianuarie 1944, decizie asupra căreia nu s-a revenit până în prezent;
În baza art. 28 din Legea pentru Organizarea Turismului şi potrivit
art. 30 din „Instrucţiunile pentru Înfiinţarea, Organizarea, Funcţionarea şi
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Activitatea Oficiilor Locale de Turism”, aprobate prin decizia ministerială
nr. 2075/939 şi modificate prin deciziile nr. 1352/940 şi 273/942;

♦♦
♦

DECIDEM:
1. Sf. Sa Preot C. Matasă se confirmă preşedinte al Oficiului Local
de Turism Piatra-Neamţ, pe anul 1945;
2. În conformitate cu art. 30 din Legea pentru Organizarea
Turismului şi potrivit dispoziţiilor cuprinse în Legea Contabilităţii Publice,
preşedintele este răspunzător de întreaga administraţie şi activitate a
Oficiului Local de Turism;
3. Cuprinsul confirmării de faţă se va comunica Sf. Sale Preot C.
Matasă, preşedintele acelui oficiu.
Director,
M. Deşiu

Şef Serviciu,
Şt. Voiculescu
♦♦
♦

1947 februarie 22
Domnule Prefect,
După cum şi Domnia voastră aţi avut prilejul a vă încredinţa, în
oraşul Piatra-Neamţ se află Muzeul Regional de Arheologie, unde se
păstrează colecţii de o valoare neegalată, provenind din pământul acestei
regiuni, atât de bogată, nu numai în monumente ale naturii, dar şi în urme
ale trecutului omenesc.
Cum însă cheltuielile necesitate pentru săpături, studii şi gospodăria
muzeului sunt acum mai mari decât de obiceiu şi nu le putem acoperi
numai cu ce dă Statul, iar pe de altă parte ştiind că regimurile democrate
înţeleg şi ajută, de obicei, mai mult ca oricare altele străduinţele
muncitorilor pe ogorul ştiinţei, cutez să vă rog a pune şi în bugetul
Judeţului pe anul în curs 1947-1948, un ajutor de patru mii lei.
Primiţi vă rog domnule prefect încredinţarea deosebitei mele
consideraţii.
Director, C. Matasă

27 februarie 1947
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Domnule Director,
Mi-a făcut o deosebită plăcere scrisoarea Domniei voastre cu
măgulitoare cuvinte pentru „Frumuşica”, cu atât mai mult cu cât vin din
partea unui adânc cunoscător.
Un album în culori ar fi ideal, dar un lucru de acest fel este aşa de
greu astăzi, încât nu-mi permit măcar să mă gândesc la el. În ce priveşte
soarta muzeelor şi mai ales ale celor din provincie, mi se pare, cel puţin
acesta e cazul muzeului de la Piatra-Neamţ, că sunt lăsate în voia
întâmplării. Trebuie să ne umilim milogindu-ne pe la cutare şi cutare
funcţionar superior, căruia nu-i prea arde de muzee, neavând nici în clin,
nici în mânecă cu ele.
Un colegiu al arheologilor ar putea impune mai multă atenţie. Cine
să-l realizeze însă, dată fiind lipsa de solidaritate şi de cuvenită preţuire din
această tagmă de învăţaţi. Din parte-mi, sunt gata la orice lucru bun şi senin.
Cu cele mai distinse salutări.
Director, Preot C. Matasă
Domnului I. Berciu, Directorul Muzeului Alba-Iulia
♦♦
♦
1947 aprilie 10
Domnule Ministru,
Răspunzând circularei Nr. 5076 cum şi telegramei Nr. 8299 a.c. am
onoarea a face cunoscut următoarele.
Muzeul de Arheologie din Piatra-Neamţ a fost, până a fi preluat de
stat, o instituţie particulară, localul construit de subsemnatul din colectă
publică a Casei naţionale „Regina Maria” din acest oraş, pentru că nu
puteam să-l construiesc pe numele meu. Iar ce priveşte colecţiile de material
arheologic sunt adunate ani de-a rândul de mine, la început cu mijloace
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proprii şi ajutoare locale. Abia în urmă, a început să vină şi statul în ajutor.
Prin legea din 1946, muzeul acesta, după dorinţa subsemnatului, figurează
printre cele ce intră în grija statului. Dar pentru ca acest principiu să fie
trecut în fapt, în mod regulat, ar fi fost necesar ca Onor Minister să trimită
un împuternicit în localitate spre a se cunoaşte precis valoarea bunurilor ce
intră în patrimoniul statului, cum şi sarcinele şi nevoile muzeului, deci
îndatoririle pe care statul trebuie să şi le asume prin această achiziţie.
Care este astăzi situaţia acestui muzeu? Nici un fond pentru
întreţinere şi administraţie, iar subsemnatul, care am creat şi conduc
această instituţie să fiu nevoit a mă reîntoarce din nou la mijloacele de la
început: colecte, cotizaţii şi sacrificii proprii. N-am alt personal decât doi
paznici, retribuiţi de stat.
În ce priveşte inventarul, muzeul de la Piatra are unul, dar nu cu
caracter contabil, ci cu un caracter exclusiv ştiinţific. Un inventar, aşa cum
ni se cere, nu se poate face fără lămuriri care să privească modul de
evaluare a materialului arheologic. Al doilea, n-am nici un funcţionar pe
care să-l însărcinez să facă această treabă.
Pentru cele de mai sus n-am putut răspunde Ord. Circular Nr. 5076.
În consecinţă, rog respectuos să binevoiţi a trimite un delegat să ia
cunoştinţă de situaţia muzeului de la Piatra, cum şi de a ne pune la dispoziţie
mijloacele necesare să putem lucra: personal de serviciu şi fonduri.

Naţional de Antichităţi din Bucureşti în „Dacia”, una dintre cele mai
serioase din revistele noastre ştiinţifice anuale şi care are o mare
răspândire în străinătate, fiind tipărită în limba franceză.
În aceşti din urmă patru ani n-am mai putut lucra la Podei, atât din
pricina evenimentelor cât mai ales fiindcă nu mi-au mai permis D-nii
proprietari, deşi le-am plătit totdeauna despăgubirile cerute şi le-am adus
mulţumiri atât prin scrisori şi presă, cât şi prin Radio. Acum însă am primit
prin Prefectura Jud. Bacău, în urma demersurilor făcute de Direcţiunea
Generală a Muzeelor din Bucureşti, o înştiinţare oficială că d-l T. Sandu
s-a învoit a mă lăsa să lucrez în primăvară, plătind despăgubirile asupra
cărora urmează să ne înţelegem. Prefectura mi-a trimis şi o declaraţie
scrisă din partea d-lui Sandu, în acest sens.
În speranţa că dl. Sandu îşi va ţine această promisiune, trebuie să se
facă din vreme pregătirile necesare, căutând să mă îngrijesc de găzduire, de
lucrători ca şi de concursul autorităţilor locale din Tg. Ocna. Va trebui să vin
însoţit de încă vreo trei persoane de specialitate, care să mă ajute şi aş dori să
găzduiesc undeva mai aproape de staţiune. Dacă d-l cântăreţ Zamfir ar putea
să primească, aşi fi foarte bucuros; mi-ar trebui trei camere cu patru paturi: o
cameră cu un pat pentru mine, una pentru preparator şi una pentru ceilalţi.
Bine ar fi să putem avea pensiunea tot acolo unde vom locui. Cred că vom
lucra cel puţin două săptămâni, având nevoie de 14 lucrători buni.
Vom avea nevoie să putem găsi pe cineva acolo cu un aparat bun,
cu care să pot face 10-15 fotografii şi apoi voi mai avea nevoie de un
inginer sau un conductor mai experimentat, care să-mi facă unele
măsurători şi o schiţă topografică a săpăturilor. Poate că Serviciul Tehnic
al Primăriei mă va ajuta în această privinţă.
Vă mai rog apoi să fiţi bun a lua contact cu dl. Sandu şi fără a spune
că v-am scris, să vedeţi dacă într-adevăr arată bunăvoinţă faţă de cererea
mea de a continua săpăturile, în primul loc, acolo unde am mai săpat, pe
marginea de Nord a viei. Pentru lucrare va trebui să aştept o vreme bună,
secetoasă, în mai sau în iunie, cel mai târziu. Dacă va fi o vreme
călduroasă aş putea veni mai devreme.
Aş avea nevoie să ştiu adresa părintelui N. Tudorache şi a D-lui
avocat Zamfir, dacă mai sunt în Tg. Ocna.
Aştept cu mare nerăbdare răspuns la cele de mai sus, pentru care
odată cu mulţumirile mele, vă rog să primiţi cele mai calde salutări şi
dorinţe de bine.
Devotat,
Pr. C. Matasă

Director,
Pr. C. Matasă
Domniei sale Domnului Ministru al Artelor
♦♦
♦
1947 decembrie 5
Mult stimate şi iubite Domnule Tudorache,
Aflând cu bucurie că v-aţi aşezat iarăşi acasă în Tg. Ocna, mă
adresez din nou cunoscutei D-stre amabilităţi, solicitându-vă tot sprijinul
pentru continuarea lucrărilor la Podei, în primăvara viitoare.
Rezultatul săpăturilor de până în prezent este în curs de publicare cu
o amănunţită expunere şi o bogată ilustrare. Studiul mi-l publică Muzeul
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proprii şi ajutoare locale. Abia în urmă, a început să vină şi statul în ajutor.
Prin legea din 1946, muzeul acesta, după dorinţa subsemnatului, figurează
printre cele ce intră în grija statului. Dar pentru ca acest principiu să fie
trecut în fapt, în mod regulat, ar fi fost necesar ca Onor Minister să trimită
un împuternicit în localitate spre a se cunoaşte precis valoarea bunurilor ce
intră în patrimoniul statului, cum şi sarcinele şi nevoile muzeului, deci
îndatoririle pe care statul trebuie să şi le asume prin această achiziţie.
Care este astăzi situaţia acestui muzeu? Nici un fond pentru
întreţinere şi administraţie, iar subsemnatul, care am creat şi conduc
această instituţie să fiu nevoit a mă reîntoarce din nou la mijloacele de la
început: colecte, cotizaţii şi sacrificii proprii. N-am alt personal decât doi
paznici, retribuiţi de stat.
În ce priveşte inventarul, muzeul de la Piatra are unul, dar nu cu
caracter contabil, ci cu un caracter exclusiv ştiinţific. Un inventar, aşa cum
ni se cere, nu se poate face fără lămuriri care să privească modul de
evaluare a materialului arheologic. Al doilea, n-am nici un funcţionar pe
care să-l însărcinez să facă această treabă.
Pentru cele de mai sus n-am putut răspunde Ord. Circular Nr. 5076.
În consecinţă, rog respectuos să binevoiţi a trimite un delegat să ia
cunoştinţă de situaţia muzeului de la Piatra, cum şi de a ne pune la dispoziţie
mijloacele necesare să putem lucra: personal de serviciu şi fonduri.

Naţional de Antichităţi din Bucureşti în „Dacia”, una dintre cele mai
serioase din revistele noastre ştiinţifice anuale şi care are o mare
răspândire în străinătate, fiind tipărită în limba franceză.
În aceşti din urmă patru ani n-am mai putut lucra la Podei, atât din
pricina evenimentelor cât mai ales fiindcă nu mi-au mai permis D-nii
proprietari, deşi le-am plătit totdeauna despăgubirile cerute şi le-am adus
mulţumiri atât prin scrisori şi presă, cât şi prin Radio. Acum însă am primit
prin Prefectura Jud. Bacău, în urma demersurilor făcute de Direcţiunea
Generală a Muzeelor din Bucureşti, o înştiinţare oficială că d-l T. Sandu
s-a învoit a mă lăsa să lucrez în primăvară, plătind despăgubirile asupra
cărora urmează să ne înţelegem. Prefectura mi-a trimis şi o declaraţie
scrisă din partea d-lui Sandu, în acest sens.
În speranţa că dl. Sandu îşi va ţine această promisiune, trebuie să se
facă din vreme pregătirile necesare, căutând să mă îngrijesc de găzduire, de
lucrători ca şi de concursul autorităţilor locale din Tg. Ocna. Va trebui să vin
însoţit de încă vreo trei persoane de specialitate, care să mă ajute şi aş dori să
găzduiesc undeva mai aproape de staţiune. Dacă d-l cântăreţ Zamfir ar putea
să primească, aşi fi foarte bucuros; mi-ar trebui trei camere cu patru paturi: o
cameră cu un pat pentru mine, una pentru preparator şi una pentru ceilalţi.
Bine ar fi să putem avea pensiunea tot acolo unde vom locui. Cred că vom
lucra cel puţin două săptămâni, având nevoie de 14 lucrători buni.
Vom avea nevoie să putem găsi pe cineva acolo cu un aparat bun,
cu care să pot face 10-15 fotografii şi apoi voi mai avea nevoie de un
inginer sau un conductor mai experimentat, care să-mi facă unele
măsurători şi o schiţă topografică a săpăturilor. Poate că Serviciul Tehnic
al Primăriei mă va ajuta în această privinţă.
Vă mai rog apoi să fiţi bun a lua contact cu dl. Sandu şi fără a spune
că v-am scris, să vedeţi dacă într-adevăr arată bunăvoinţă faţă de cererea
mea de a continua săpăturile, în primul loc, acolo unde am mai săpat, pe
marginea de Nord a viei. Pentru lucrare va trebui să aştept o vreme bună,
secetoasă, în mai sau în iunie, cel mai târziu. Dacă va fi o vreme
călduroasă aş putea veni mai devreme.
Aş avea nevoie să ştiu adresa părintelui N. Tudorache şi a D-lui
avocat Zamfir, dacă mai sunt în Tg. Ocna.
Aştept cu mare nerăbdare răspuns la cele de mai sus, pentru care
odată cu mulţumirile mele, vă rog să primiţi cele mai calde salutări şi
dorinţe de bine.
Devotat,
Pr. C. Matasă

Director,
Pr. C. Matasă
Domniei sale Domnului Ministru al Artelor
♦♦
♦
1947 decembrie 5
Mult stimate şi iubite Domnule Tudorache,
Aflând cu bucurie că v-aţi aşezat iarăşi acasă în Tg. Ocna, mă
adresez din nou cunoscutei D-stre amabilităţi, solicitându-vă tot sprijinul
pentru continuarea lucrărilor la Podei, în primăvara viitoare.
Rezultatul săpăturilor de până în prezent este în curs de publicare cu
o amănunţită expunere şi o bogată ilustrare. Studiul mi-l publică Muzeul
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♦♦
♦

♦♦
♦

17 mai 1948

175

1948 iunie 24
Domnule Ministru,

Spre îndeplinirea delegaţiei nr. 993 din 1947, ce mi s-a dat de
Comisiunea Monumentelor Istorice, m-am transportat la Tg. Neamţ în ziua
de 3 aprilie a.c. unde am constatat cele ce urmează:
- casa pe care Veronica Micle a avut-o în str. Ştefan cel Mare nr. 14
din Tg. Neamţ este construită din lemn, dar încă în bună stare,
deoarece actualul proprietar care şi locuieşte în ea, a acoperit-o.
Casa prezintă interes şi prin aspectul ei pitoresc, păstrând atât în
interior cât şi în exterior un pronunţat caracter de vechime;
- merită dar să fie răscumpărată de stat cu jumătate din teren, porţiunea
dinspre Ştefan cel Mare, teren pe care se găseşte şi casa. Restul de
pământ ce are faţa spre str. Cuza Vodă, poarte rămâne proprietarului
cu noua casă ce şi-a construit-o din cărămidă, dar nu a terminat-o.;
- la valoarea de astăzi a banului, despăgubirea proprietarului n-ar
putea depăşi suma de 70.000-80.000 lei, ceea ce ar fi aproape
echivalent cu cei 200 de galbeni, preţ stabilit de tribunal prin cartea
de judecată nr. 3451/1948. Primăria Tg. Neamţ ar trebui să
contribuie măcar cu jumătate din această sumă;
- odată intrată casa în patrimoniul statului şi pentru ca C.M.I să nu
aibă grija întreţinerii ei, s-ar putea conveni cu Mănăstirea Văratic
spre a da o maică, care să stea în casă. În acest caz, în camera cea
mai mare, să se aranjeze un mic muzeu, neavând voie să locuiască
nimeni în ea, iar în celelalte două, să poată găzdui maicele de la
Văratic când vin la Tg. Neamţ în interesul mănăstirii.
Primiţi, vă rog, domnule ministru asigurarea celui mai deosebit respect,
Director,
C. Matasă.
Domniei sale, domnului ministru al Artelor,
Direcţiunea Comisiei Monumentelor Istorice,
Bucureşti

Domnului consilier cultural
de pe lângă Ministerul Artelor şi Informaţiilor,
După cum şi D-voastre v-aţi putut convinge, personal, cu prilejul
vizitei făcute, zilele acestea, la Muzeul din Piatra, s-a desfăşurat şi se
desfăşoară aici o muncă pe cât de tăcută, pe atât şi de rodnică pe teren
cultural. Astfel, am construit localul propriu ce se vede, am aşezat într-ânsul
cea mai bogată colecţie din ţară, aparţinând culturii neolitice cu ceramică
pictată şi am publicat „Frumuşica”, o lucrare arheologică serioasă, tipărită cu
cheltuiala Universităţii din Bucureşti, în anul 1946. De un an, muzeul acesta
este trecut la Stat, care l-a subvenţionat şi mai înainte.
Ţin să vă pun în curent că nici anul trecut şi nici anul acesta n-am
mai putut întreprinde lucrări noi, deoarece nu ni s-a mai acordat nici o
subvenţie pentru săpăturile în curs. De asemenea văd că nici până în
prezent nu ni s-a repus în buget măcar unul din posturile de paznic, ce
fuseseră comprimate pentru economii.
Deoarece muzeul din Piatra, vizitat aproape zilnic nu numai de şcoli
şi particulari din localitate, dar şi de atâta lume străină în trecere prin Piatra,
este o fală a regiunii noastre, vă rog să binevoiţi ca exprimând sentimentul
publicului din oraşul şi judeţul nostru, a interveni să ni se acorde şi anul
acesta mijloacele necesare pentru continuarea lucrului, adică subvenţie
pentru săpături, cum şi plata unui post de paznic, ce ne este strict necesar.
Rog să nu se uite că muzeul este şi o şcoală de cultură pentru
muncitorime, din care avem mulţi vizitatori.
Cu deosebită consideraţie,
Director,
Pr. C. Matasă
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♦♦
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♦♦
♦
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1948 iunie 24
Domnule Ministru,

Spre îndeplinirea delegaţiei nr. 993 din 1947, ce mi s-a dat de
Comisiunea Monumentelor Istorice, m-am transportat la Tg. Neamţ în ziua
de 3 aprilie a.c. unde am constatat cele ce urmează:
- casa pe care Veronica Micle a avut-o în str. Ştefan cel Mare nr. 14
din Tg. Neamţ este construită din lemn, dar încă în bună stare,
deoarece actualul proprietar care şi locuieşte în ea, a acoperit-o.
Casa prezintă interes şi prin aspectul ei pitoresc, păstrând atât în
interior cât şi în exterior un pronunţat caracter de vechime;
- merită dar să fie răscumpărată de stat cu jumătate din teren, porţiunea
dinspre Ştefan cel Mare, teren pe care se găseşte şi casa. Restul de
pământ ce are faţa spre str. Cuza Vodă, poarte rămâne proprietarului
cu noua casă ce şi-a construit-o din cărămidă, dar nu a terminat-o.;
- la valoarea de astăzi a banului, despăgubirea proprietarului n-ar
putea depăşi suma de 70.000-80.000 lei, ceea ce ar fi aproape
echivalent cu cei 200 de galbeni, preţ stabilit de tribunal prin cartea
de judecată nr. 3451/1948. Primăria Tg. Neamţ ar trebui să
contribuie măcar cu jumătate din această sumă;
- odată intrată casa în patrimoniul statului şi pentru ca C.M.I să nu
aibă grija întreţinerii ei, s-ar putea conveni cu Mănăstirea Văratic
spre a da o maică, care să stea în casă. În acest caz, în camera cea
mai mare, să se aranjeze un mic muzeu, neavând voie să locuiască
nimeni în ea, iar în celelalte două, să poată găzdui maicele de la
Văratic când vin la Tg. Neamţ în interesul mănăstirii.
Primiţi, vă rog, domnule ministru asigurarea celui mai deosebit respect,
Director,
C. Matasă.
Domniei sale, domnului ministru al Artelor,
Direcţiunea Comisiei Monumentelor Istorice,
Bucureşti

Domnului consilier cultural
de pe lângă Ministerul Artelor şi Informaţiilor,
După cum şi D-voastre v-aţi putut convinge, personal, cu prilejul
vizitei făcute, zilele acestea, la Muzeul din Piatra, s-a desfăşurat şi se
desfăşoară aici o muncă pe cât de tăcută, pe atât şi de rodnică pe teren
cultural. Astfel, am construit localul propriu ce se vede, am aşezat într-ânsul
cea mai bogată colecţie din ţară, aparţinând culturii neolitice cu ceramică
pictată şi am publicat „Frumuşica”, o lucrare arheologică serioasă, tipărită cu
cheltuiala Universităţii din Bucureşti, în anul 1946. De un an, muzeul acesta
este trecut la Stat, care l-a subvenţionat şi mai înainte.
Ţin să vă pun în curent că nici anul trecut şi nici anul acesta n-am
mai putut întreprinde lucrări noi, deoarece nu ni s-a mai acordat nici o
subvenţie pentru săpăturile în curs. De asemenea văd că nici până în
prezent nu ni s-a repus în buget măcar unul din posturile de paznic, ce
fuseseră comprimate pentru economii.
Deoarece muzeul din Piatra, vizitat aproape zilnic nu numai de şcoli
şi particulari din localitate, dar şi de atâta lume străină în trecere prin Piatra,
este o fală a regiunii noastre, vă rog să binevoiţi ca exprimând sentimentul
publicului din oraşul şi judeţul nostru, a interveni să ni se acorde şi anul
acesta mijloacele necesare pentru continuarea lucrului, adică subvenţie
pentru săpături, cum şi plata unui post de paznic, ce ne este strict necesar.
Rog să nu se uite că muzeul este şi o şcoală de cultură pentru
muncitorime, din care avem mulţi vizitatori.
Cu deosebită consideraţie,
Director,
Pr. C. Matasă
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♦♦
♦

Nu trebuie apoi să se scape din vedere că muzeul e în continuă dezvoltare.
Ce vom face atunci cu materialele provenite din noi săpături, unde le
preparăm şi unde le aşezăm după cuvenita lor rânduială, dacă s-ar muta
într-o sală la o şcoală oarecare?
Dacă apoi, dintr-o lipsă de apreciere a valorii lor, colecţiile ar fi
duse într-un local necorespunzător, va fi fatală luarea lui din localitate.
Căminele apoi, pot găsi uşor un imobil potrivit pentru nevoile mai
puţin complicate, mulţămindu-se cu averea destul de însemnată, circa cinci
sute mii lei, în stăpânirea careia se găseşte, fără a stingheri cu nimic
funcţionarea muzeului.
Director,
Pr. C. Matasă

Domnule Prefect,
Prin desfiinţarea Caselor Naţionale, zestrea pe care această instituţie
a avut-o a fost trecută la Căminele Culturale în baza dispoziţiei Nr. 1201
din 1 iunie a.c. a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.
Nu cred de prisos a menţiona însă că în Piatra, tot ce s-a creat în
numele Caselor Naţionale este opera aproape exclusivă a subsemnatului,
făcută din contribuţii publice, locale şi străine, iar nu din fondurile
Centralei. Neputând totuşi să lucrez ca un simplu particular fiind vorba de
o gestiune importantă, mi-am pus această activitate sub auspiciile
Centralei, care a dat apoi drept activitate a Caselor Naţionale atât
construirea şi înzestrarea localului propriu din Piatra, cât şi mai târziu,
crearea Muzeului de Arheologie, cum şi organizarea Casei de Adăpost de
pe Izvorul Muntelui. Centrala a fost de acord cu propunerea mea ca
muzeul să fie trecut la stat, ceea ce s-a şi făcut prin Decizia Ministerului
Artelor Nr. 4588 din 1947, după cum n-am avut nimic de obiectat când am
instalat Colecţiile Muzeului în localul ce-l construisem.
Din împrejurările de mai sus a rezultat situaţia de astăzi: imobilul
împreună cu scaune şi bănci de stejar, cu pian, bibliotecă etc. inclusiv
întreaga zestre a adăpostului de turism de pe Izvoru Muntelui (paturi cu
somieră, lenjerie şi veselă) sunt trecute pe seama căminelor culturale din
Judeţul Neamţ şi predate de mine cu procesul verbal din 25 iunie a.c.; iar
muzeul care depinde şi el de acelaşi minister, a rămas în imobil cu întregul
său inventar ştiinţific şi gospodăresc găsindu-se deci într-o casă ce nu-i
mai aparţine formal.
Avându-se în vedere contribuţia subsemnatului, atât pentru ridicarea
şi înzestrarea acestui imobil, cât şi pentru crearea muzeului, îmi permit a
vă ruga stăruitor, ca pe cel ce cunoaşteţi mai de aproape lucrurile, să
binevoiţi a mijloci atât la minister, cât şi în localitate, ca muzeul să
continue a rămâne unde se găseşte pentru următoarele motive:
Colecţiile fiind compuse în majoritatea lor din materiale fragile, nu
pot fi mutate fără să se degradeze şi nici nu pot fi aşezate în orice casă,
întrucât muzeul, pentru normala lui funcţionare, are neapărată trebuinţă nu
numai de o simplă sală pentru păstrarea averii lui, dar îi mai trebuie o
cameră pentru un paznic, o cancelarie şi spre a-şi putea continua
activitatea, o încăpere potrivită pentru laborator, cum şi o magazie pentru
depozit. Toate aceste condiţii, actualul local le îndeplineşte.

177

♦♦
♦

Academia R. P. R.
Institutul de Istorie şi filosofie
Bucureşti 9 februarie 1951

Către,
Pr. C. Matasă
Directorul Muzeului Regional
Piatra-Neamţ
Vi se aduce la cunoştinţă că faceţi parte din colectivele care vor
efectua săpături arheologice în staţiunile Traian (15 iunie-1 septembrie
1951) şi Izvoare Neamţ (1 aug.-1 oct. 1951).
Totodată vă aducem la cunoştinţă că am intervenit la Sfatul Popular
al raionului Piatra-Neamţ pentru a nu se face semănături pe suprafaţa
staţiunii Izvoare, pentru a se aproba săparea unei porţiuni din şoseaua
comunală şi din grădina locuitorului I. Solomon, cuprinse în suprafaţa
şantierului Izvoare (adresa noastră nr. 224/9 II.1951).
În acest sens vă delegăm să daţi informaţii autorităţilor raionale cu
privire la situaţia topografică a staţiunii Izvoare.
Director, P. Constantinescu-Iaşi
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Nu trebuie apoi să se scape din vedere că muzeul e în continuă dezvoltare.
Ce vom face atunci cu materialele provenite din noi săpături, unde le
preparăm şi unde le aşezăm după cuvenita lor rânduială, dacă s-ar muta
într-o sală la o şcoală oarecare?
Dacă apoi, dintr-o lipsă de apreciere a valorii lor, colecţiile ar fi
duse într-un local necorespunzător, va fi fatală luarea lui din localitate.
Căminele apoi, pot găsi uşor un imobil potrivit pentru nevoile mai
puţin complicate, mulţămindu-se cu averea destul de însemnată, circa cinci
sute mii lei, în stăpânirea careia se găseşte, fără a stingheri cu nimic
funcţionarea muzeului.
Director,
Pr. C. Matasă

Domnule Prefect,
Prin desfiinţarea Caselor Naţionale, zestrea pe care această instituţie
a avut-o a fost trecută la Căminele Culturale în baza dispoziţiei Nr. 1201
din 1 iunie a.c. a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.
Nu cred de prisos a menţiona însă că în Piatra, tot ce s-a creat în
numele Caselor Naţionale este opera aproape exclusivă a subsemnatului,
făcută din contribuţii publice, locale şi străine, iar nu din fondurile
Centralei. Neputând totuşi să lucrez ca un simplu particular fiind vorba de
o gestiune importantă, mi-am pus această activitate sub auspiciile
Centralei, care a dat apoi drept activitate a Caselor Naţionale atât
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♦♦
♦

Academia R. P. R.
Institutul de Istorie şi filosofie
Bucureşti 9 februarie 1951

Către,
Pr. C. Matasă
Directorul Muzeului Regional
Piatra-Neamţ
Vi se aduce la cunoştinţă că faceţi parte din colectivele care vor
efectua săpături arheologice în staţiunile Traian (15 iunie-1 septembrie
1951) şi Izvoare Neamţ (1 aug.-1 oct. 1951).
Totodată vă aducem la cunoştinţă că am intervenit la Sfatul Popular
al raionului Piatra-Neamţ pentru a nu se face semănături pe suprafaţa
staţiunii Izvoare, pentru a se aproba săparea unei porţiuni din şoseaua
comunală şi din grădina locuitorului I. Solomon, cuprinse în suprafaţa
şantierului Izvoare (adresa noastră nr. 224/9 II.1951).
În acest sens vă delegăm să daţi informaţii autorităţilor raionale cu
privire la situaţia topografică a staţiunii Izvoare.
Director, P. Constantinescu-Iaşi
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faceţi acest efort, pentru că altfel riscăm să nu apară articolul în 1955, din
pricina încetinelii cu care se face cercetarea materialului la redacţia
revistelor noastre şi mai ales din cauza formelor multe până ce articolul
ajunge la tipărit. Dacă scriu eu fără să-mi daţi informaţiile pe care vi le cer,
înseamnă să fac ceva foarte superficial şi n-aş dori acest lucru. Eu vreau ca
să servim preoţilor tineri un model de viaţă preoţească închinată studiului.
Mă gândesc chiar să scriu după aceea şi despre S. Fl. Marian şi poate şi
despre alţii, care au îmbinat preoţia cu munca ştiinţifică.
Aştept deci răspunsul P.C. Voastre pe curând şi un cât mai bogat
material de informaţii şi date cu privire la viaţa şi activitatea P.C. Voastre, pe
care nimeni altcineva nu mi le poate procura mai bine decât P.C. Voastră.
Vă rog să-mi îngăduiţi să vă îmbrăţişez cu drag,
s.s. indescifrabil
Pe şantierul arheologic Traian-Dealul Fântânilor.

♦♦
♦
Bucureşti, 14 noiembrie 1954
Dragă Părinte Matasă,
Vă rog să-mi îngăduiţi a mă adresa aşa, deoarece felul cum v-am
cunoscut astă vară şi felul cum mi-aţi scris va apropiat mult de sufletul meu.
V-am îndrăgit şi mai mult când aţi dat dovadă de distracţia specifică omului
de carte, punând scrisoarea mea în plicul d-lui Diaconu şi pe lui într-al meu,
tot diacon, dar nu Diaconu. M-a amuzat mult întâmplarea aceasta. Am trimis
desigur imediat d-lui Diaconu scrisoarea d-sale şi am primit-o pe a mea.
Aflaţi însă că, deşi înţeleg foarte bine justificările pe care le invocaţi,
nu renunţ la planul meu şi vreau să vă execut cu orice preţ. Un astfel de
prilej nu se întâlneşte uşor: 50 ani de preoţie, 25 de ani de muncă ştiinţifică
în domeniul istoriei şi arheologiei, 20 de ani de la înfiinţarea muzeului,
descoperirile recente de la Piatra-Neamţ. Toate acestea înseamnă o adevărată
obligaţie ca să ieşiţi din modestia care vă caracterizează sau să încercăm noi
să vă scoatem. Mâine este scadenţa şi eu sunt un cămătar neîndurat. Mâine
este 15 noiembrie şi aţi promis la această dată, uşurându-vă de alte sarcini,
să vă ocupaţi de informaţiile pe care vi le-am cerut. Eu vă rog stăruitor să

♦♦
♦
Bucureşti, 26 decembrie 1954
Dragă Părinte Matasă,
Vă rog să mă iertaţi că abia acum vă confirm primirea informaţiilor
ce mi-aţi trimis şi pentru care vă mulţumesc călduros. Abia însă în
momentul când am intrat în vacanţa de Crăciun, adică alaltăieri, am mers
la Academie să iau informaţii suplimentare şi acum mă pregătesc să încep
mica mea dare de seamă. Va trebui touşi să mai merg odată sau de două ori
la Academie, ca să termin volumele „Palatul Cnejilor” şi „Movila
Haiducului”, a căror lectură îmi face multă plăcere. Am citit cu atenţie
articolele din „Îndrumarea” şi cele culese în volumul „Preotul în faţa
datoriei de a lucra la ridicarea poporului”. Din ce în ce mai bine se
conturează personalitatea Dvs. şi simt îndemnul sufletesc să scriu ceva
frumos, cald, sincer.
O neplăcere de ultimul moment, pe lângă altele, îmi paralizează în
bună măsură avântul. Soţia mea a fost scoasă din învăţământ pe ziua de 24
dec. pentru că are ca studii de bază numai licenţa în teologie, deşi are la
examenele de capacitate istoria ca secundară, deşi predă istoria de şapte ani,
dinainte de reforma învăţământului, deşi este studentă la istorie în anul I la
cursurile fără frecvenţă, deşi a dat rezultate optime în învăţământ, deşi, deşi…
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Vă spun lucrul acesta pentru că aţi cunoscut-o astă vară şi aţi văzut
cât de mult o interesează problemele de istorie şi arheologie. Se va obişnui
însă şi cu gândul că rămâne gospodină. Deocamdată, unele alergături ca să
vedem dacă totuşi se poate reveni asupra ordinului ce a primit, mă distrag de la
preocuparea plăcută de a vă citi lucrările, care mă fac să colind din nou, ca astă
vară, prin frumoasa regiune a Ceahlăului, „Muntele Sfânt” cum îi spuneţi.

Îmi pare rău că n-am avut astă vară mai mult timp să stăm de vorbă;
poate aş fi aflat şi alte lucruri pe care ar fi bine să le scriu despre Dvs. De
la Dan Simonescu am aflat că scriitoarea Elena Matasă vă este fiică.
Închei, urându-vă un An Nou cu sănătate şi spor la munca rodnică
pe care o desfăşuraţi.
Cu cele mai frumoase sentimente şi gânduri,
Diac Prof. Em. Vasilescu
P.S. Întârziind pentru expedierea acestei scrisori, vă anunţ că am
scris articolul şi urmează numai să-l dactilografiez şi să-l dau la tipărit. Nu
ştiu dacă va apărea într-o revistă a Sf. Patriarhii sau în „Mitropolia
Moldovei”. Cred că în revista Sf. Patriarhii l-am intitulat „O pildă vrednică
de urmat”, cuvinte din prefaţa unei cărţi a P.C. Voastre.
Regret că nu am avut informaţii cu privire la copiii P.C.Voastre. În
orice caz, am aflat că aveţi o fiică, scriitoarea Elena Matasă.
Vă urez un an nou plin de sănătate în bucurii şi lucrări ştiinţifice.
Diac Em. Vasilescu
♦♦
♦
Bucureşti, 17 februarie 1955
Dragă părinte Matasă,
Vă rog să mă iertăţi că vă scriu iarăşi cu maşina. Îmi vine mai uşor
aşa. M-am învăţat să-mi scriu şi cursurile tot la maşină, ca să câştig timp şi
să scot ceva mai citeţ.
Am primit scrisoarea ce mi-aţi trimis în 2 ianuarie a.c., dar la acea
dată articolul era scris şi trimis la redacţia revistelor Sf. Patriarhii, deoarece
socoteam că activitatea P.C. Voastre este bine să fie cunoscută de preoţii
Bisericii nostre şi să le fie „o pildă vrednică de urmat”. Aşa cum am intitulat
şi articolul I.P.S. Patriarh a socotit că este mai bine ca articolul să apară în
revista „Mitropolia Moldovei” şi a dat pe articol o rezoluţie în acest sens.
Imediat ce am prins de veste despre această hotărâre, acum vreo opt zile, am
luat articolul şi l-am trimis cu o scrisoare I.P.S. Mitropolit Sebastian şi astăzi
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am primit răspuns de la Pr. Scarlat Porcescu că s-a primit articolul şi că se va
publica în revistă în luna mai sau iunie. Pr. Scarlat Porcescu se exprimă
astfel cu privire la articol: „este un binemeritat omagiu acestui ostenitor”. Şi
pentru că sunteţi poate curios să ştiţi ce am spus cu privire la „isprăvile” P.C.
Voastre, m-am gândit că este bine să vă trimit o copie pe care o am la
îndemână. Este un lucru făcut în grabă, deoarece, ca şi P.C. Voastră, sunt şi
eu foarte ocupat, neştiind ce să fac mai întâi.
Cât despre dorinţa P.C. Voastre ca să venim la vară la Piatra-Neamţ,
vă mărturisim că am fi foarte fericiţi să putem să ne facem măcar o mică
parte din concediu acolo, dar nu putem stabili nimic încă de pe acum. Soţia
mea a rămas şi până acum fără catedră, deşi s-au făcut tot felul de intervenţii
din partea unor persoane care i-au apreciat calităţile de profesoară, dar nu s-a
făcut nimic până acum. Poate că are să i se dea o suplinire temporară, dar şi
despre aceasta abia astăzi s-a vorbit şi nu ştim dacă se va realiza.
M-am bucurat mult când am aflat că aveţi copii buni, care vă aduc
desigur multă mulţumire. Băieţelul nostru este abia în clasa a IV-a
primară. Învaţă bine şi ia lecţii de vioară de aproape patru ani. Este, cum
s-ar spune, „un violonist”…
Vă dorim multă sănătate şi spor la lucru.

Vă rugăm să ne răspundeţi neîntârziat dacă acceptaţi această sarcină
de onoare pentru ca să vă trimitem o delegaţie permanentă pe baza căreia
vă veţi putea prezenta autorităţilor locale în numele Comisiei, cerându-le
sprijinul ori de câte ori va fi necesar.
Totodată, vă vom înainta lista tipărită a monumentelor ce se găsesc
sub protecţia Comisiei, apoi Regulamentul privind păstrarea şi folosirea
monumentelor de cultură şi eventual şi alte piese ce vă sunt necesare.
Pentru carnetul de corespondent veţi binevoi să ne trimiteţi două
fotografii (identice) format paşaport.

Diac. Prof. Emilian Vasilescu
♦♦
♦
Comisia Ştiinţifică a Muzeelor,
Monumentelor Istorice şi Artistice

Bucureşti, 30 august 1956

Către,
Părintele Costache Matasă
Piatra-Neamţ
Comisia ştiinţifică a Muzeelor şi Monumentelor Istorice şi Artistice a
Academiei R.P.R., cunoscând trecutul dvs. de muncă ştiinţifică dusă cu
deosebită râvnă şi pricepere în domeniul monumentelor istorice, s-a gândit
să vă încredinţeze o delegaţie permanentă de corespondent de onoare pentru
raionul şi oraşul Piatra-Neamţ (eventual şi raioanele Tg. Neamţ şi Ceahlău).

Preşedinte,
Prof. Arh. Grigore Ionescu

183

Secretar ştiinţific,
Prof. Dan Bădărău
♦♦
♦

Tg. Ocna, 11 sept 1957
Mult stimate şi cucernice Părinte,
Am bucuria să vă anunţ că am deschis muzeul. Cu ocazia
consfătuirilor a fost vizitat de 400 învăţători. Am avut şi cinstea de a primi
vizita unui arheolog sovietic însoţit de tov. I. Şandru şi ambii au avut
cuvinte de laudă pentru munca mea. N-am omis să le arăt sprijinul de care
m-am bucurat din partea Sf. Voastre.
Cu prilejul deschiderii muzeului ţin să-mi arăt întreaga recunoştinţă şi
gratitudine faţă de sf. voastră şi a întregului colectiv fără ajutorul cărora
n-aşi fi putut realiza „promiţătorul început”. Primiţi încredinţarea stimei mele
şi urări de sănătate. Transmiteţi aceleaşi urări colaboratorilor sf. voastre.
I. Săvescu
P.S. Vă trimit spre vizare delegaţia pe care am uitat să v-o dau atunci.
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sub protecţia Comisiei, apoi Regulamentul privind păstrarea şi folosirea
monumentelor de cultură şi eventual şi alte piese ce vă sunt necesare.
Pentru carnetul de corespondent veţi binevoi să ne trimiteţi două
fotografii (identice) format paşaport.

Diac. Prof. Emilian Vasilescu
♦♦
♦
Comisia Ştiinţifică a Muzeelor,
Monumentelor Istorice şi Artistice

Bucureşti, 30 august 1956

Către,
Părintele Costache Matasă
Piatra-Neamţ
Comisia ştiinţifică a Muzeelor şi Monumentelor Istorice şi Artistice a
Academiei R.P.R., cunoscând trecutul dvs. de muncă ştiinţifică dusă cu
deosebită râvnă şi pricepere în domeniul monumentelor istorice, s-a gândit
să vă încredinţeze o delegaţie permanentă de corespondent de onoare pentru
raionul şi oraşul Piatra-Neamţ (eventual şi raioanele Tg. Neamţ şi Ceahlău).

Preşedinte,
Prof. Arh. Grigore Ionescu
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Secretar ştiinţific,
Prof. Dan Bădărău
♦♦
♦

Tg. Ocna, 11 sept 1957
Mult stimate şi cucernice Părinte,
Am bucuria să vă anunţ că am deschis muzeul. Cu ocazia
consfătuirilor a fost vizitat de 400 învăţători. Am avut şi cinstea de a primi
vizita unui arheolog sovietic însoţit de tov. I. Şandru şi ambii au avut
cuvinte de laudă pentru munca mea. N-am omis să le arăt sprijinul de care
m-am bucurat din partea Sf. Voastre.
Cu prilejul deschiderii muzeului ţin să-mi arăt întreaga recunoştinţă şi
gratitudine faţă de sf. voastră şi a întregului colectiv fără ajutorul cărora
n-aşi fi putut realiza „promiţătorul început”. Primiţi încredinţarea stimei mele
şi urări de sănătate. Transmiteţi aceleaşi urări colaboratorilor sf. voastre.
I. Săvescu
P.S. Vă trimit spre vizare delegaţia pe care am uitat să v-o dau atunci.
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♦♦
♦
1958 mai 7
Către
Consiliul Regional al Monumentelor Naturii
Bacău
Recomand atenţiei binevoitoare a Consiliului următoarele probleme:
- replantarea cu puiet de tisă în câteva puncte mai ferite din
pădurile noastre;
- replantarea cu jneapăn pe suprafeţele de pe Ocolaşul MareCeahlău, unde această esenţă a fost distrusă mai anii trecuţi. În
acest caz trebuie oprit acolo şi păşunatul câţiva ani;
- declararea muntelui Pietricica de lângă Piatra-Neamţ ca
monument al naturii, pentru bogăţia excepţională ce o are în
fosile de peşti, mai ales;
- declararea ca monumente ale naturii a celor doi goruni uriaşi de
la Gura Hangului;
- crearea unor rezervaţii faunistice pe Ceahlău şi Grinţieşul Mare;
- crearea unei mici grădini botanice la Izvoru Muntelui cu flora
rară şi caracteristică a Ceahlăului, cu tăbliţe la fiecare plantă
arătându-se numele popular şi ştiinţific, cum şi epoca înfloririi
sus pe munte;
- două trei rezervaţii de floră în fâneţele din jurul M-rei Neamţului.
Directorul Muzeului din Piatra-Neamţ
C. Matasă

Iaşi, 11 mai 1958

♦♦
♦

Mult stimate părinte Matasă,

Vedere din Kiev primită de la Radu Vulpe

Vă mulţumesc mult pentru fotografiile trimise, din care vă voi
înapoia o parte la venirea mea.
Vă trimit totodată instrucţiunile necesare pentru „Istoricul muzeelor
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din regiunea Bacău”, dintre care eu voi scrie sumar despre Bacău şi Tg.
Ocna. D-voastră aţi intrat în contractul acestui lucrări cu istoricul
Muzeului din Piatra, pe care trebuie să-l redactaţi conform acestor
instrucţiuni în cel mai scurt timp.
La momentul acesta sunt liber şi aştept să încep săpăturile de la Piatra.

pună direct în vedere tov. Preşedinte de a face tot ce trebuie pentru salvarea
acestui monument de importanţa căruia nu sunt multe în ţara noastră.

Cu cele mai bune sentimente,
Anton Niţu
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Cu cea mai distinsă consideraţie,
Pr. C. Matasă,
Corespondent al Comisiei Monumentelor Istorice şi Artă
24 iunie 1958, Piatra-Neamţ

♦♦
♦

♦♦
♦

Mult stimate d-le Bădărău,

Către Comisia Monumentelor Istorice,

Să mă iertaţi că vă scriu pe fugă, mă folosesc de plecarea unui
prieten la Bucureşti spre a vă transmite o foarte mare rugăminte.
Se încheie acum trei luni de când s-ar fi putut începe restaurarea
Curţii Domneşti din Piatra. Bolţile şi zidurile scoase la iveală încep să se
degradeze din cauză că şandramaua ce le acoperea n-a fost făcută decât
doar pentru un an şi acum au trecut patru de când nu se face nimic, pentru
restaurarea monumentului, începând să pătrundă apele de ploaie înăuntru.
Pe de altă parte vizitatorii care trec pe aici zilnic cu sutele se vâră prin
hrube împinşi de curiozitate, fără să-şi dea seama de pericolul bolţilor şi
zidurilor mâncate de umezeală.
Şi doar devizul este întocmit de doi ani, proiectul de execuţie de
asemenea, bani la Regiune sunt prevăzuţi; nu este însă cuvenitul interes
pentru monument socotindu-se în unele părţi din ţară că o astfel de treabă
cum e restaurarea monumentelor poate fi pusă pe planul cel mai din urmă.
În situaţia aceasta problema restaurării curţii de la Piatra va rămâne
pe altă dată, când însă nu vom mai avea ce ocroti.
Trebuie, de bună seamă, ca cineva cu multă trecere de la Academie
să vorbească personal cu tov. ministru Bădescu spre a pune Regiunei
sarcină precisă şi urgentă restaurarea acestui monument, cunoscându-se că
fiecare săptămână de întârziere înseamnă un pas spre ruină, spre degradări
ireparabile. Cu puţină bunăvoinţă lucrul se poate termina uşor până în
toamnă deoarece piatra cioplită necesară s-a pregătit încă din iarnă, prin
grija mea, crezând că imediat, în primăvară se va începe lucrul.
Ar fi bine ca tov. Ministru, care am auzit că e un om de ispravă, să-i

Încerc prin cele ce urmează să semnalez unele lacune şi să prezint
totodată câteva sugestii cu privire la acţiunea de conservare şi protecţie a
obiectelor de artă ce se mai păstrează pe ici pe acolo, mai ales prin unele
biserici mai modeste, de sat, declarate sau nu ca monumente istorice.
Am vizitat de curând Schitul Draga sau Cozla, cum şi biserica din
Văleni, ambele monumente istorice aflate în jurul oraşului Piatra. Am
cercetat de asemenea biserica de lemn din satul Vânătorii Pietrii, construită
pe la începutul sec. al XVIII-lea; aceasta din urmă nu e trecută încă pe lista
monumentelor deşi înfăţişează un interes deosebit atât prin arhitectura ei,
cât şi prin străvechile obiecte de artă pe care le mai păstrează.
A declara o construcţie oarecare ca monument istoric este de bună
seamă un lucru de mare importanţă, dar aceasta nu va fi de ajuns dacă
acolo, unde e cazul, nu se întreprinde ceva şi pentru conservarea
monumentului. Şi apoi, chiar de am face şi această treabă, mai trebuie să
se întreprindă imediat şi inventarierea scrupuloasă a tuturor pieselor de o
valoare ştiinţifică mai deosebită pe care monumentul le păstrează. Multe
din aceste monumente, mai ales bisericile foste schituri, astăzi simple
filiale pe la parohii, sunt deservite de regulă de preoţi refugiaţi, ori simpli
călugări. Mai niciodată, în desele schimbări de personal la aceste biserici,
nu s-au dat pe seamă aceste importante piese de către cel care pleca şi nici
nu se luau pe seamă de către noul venit, situaţie care a permis şi mai
permite încă înstrăinarea lor fără a se putea stabili vreo răspundere.
Pentru motivele de mai sus ar trebui întocmite comisii din oameni
competenţi, care să întreprindă de urgenţă, până a nu se risipi de istov, o
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inventariere a tuturor acestor preţioase comori, ce au mai putut supravieţui.
Răspunderea s-ar cuveni să o poarte Chiriarhiile respective prin parohul şi
protopopul locului.Propun acest lucru, deocamdată pentru următoarele
biserici: Schitul Draga zis şi Cozla, Biserica din Dărmăneşti-Piatra,
Biserica din Vânătorii Pietrii, Biserica de la Văleni de lângă Piatra şi
Biserica din Roznov.
Schitul Draga, care n-are popor, slujindu-se în ea numai de două ori pe
an, una din cele mai frumoase, mai bine păstrate şi tipice biserici de sat
aparţinând sec. XVII-XVIII, este construit în întregime din stejar cu măiestrite
înflorituri dăltuite în lemn şi cu un interesant pridvor deschis cu stâlpi.
El merită să fie ocrotit în mod special şi ar fi nimerit, poate, să fie
transportat la Muzeul Satului din Bucureşti ca cel mai reprezentativ pentru
Moldova.Biserica din satul Vânătorii Pietrii trebuie declarată monument
istoric şi restaurată, pereţii de bârne cioplite fiind acoperiţi cu scânduri sub
care se găsesc ascunse înfloriturile săpate în lemn. Pe lângă icoane de reală
artă, biserică păstrează şi fragmente din tâmple cu mult mai vechi.
Biserica din Văleni păstrează, de asemenea, icoane de pe vremea
Movileştilor, când era aici o înfloritoare mănăstire de maici şi un fel de
şcoală de zugravi. În această biserică se mai poate vedea o Evanghelie, ca
şi un foarte interesant pomelnic (triptic) de la întemeierea mănăstirei.
Icoane preţioase păstrează şi biserica din Dărmăneşti construită din
zid, aparţinând sec. XVII-XVIII. Săpăturile arheologice întreprinse anul
acesta de către muzeul din Piatra, au dat în apropiere de un cimitir din sec.
XIV-XV cu monete de la Petru-Muşat, prima emisiune, în mâna mortului.
Biserica s-ar cuveni să fie trecută printre monumente. Mai adaug că şi
biserica din Roznov păstrează un preţios tezaur de obiecte de artă, broderii,
mai ales, donate de ctitori cum şi de alte persoane.
Întreaga zestre de un deosebit interes istoric şi artistic, ce se mai
găseşte în bisericile de mai sus, trebuie neîntârziat inventariată şi ţinută
riguros în evidenţă de către Direcţia Artelor din Minister sau de altă
instituţie în al cărui cadru de activitate este această problemă. De bună
seamă că măsura aceasta de precauţie ar trebui generalizată pe întreaga
ţară, cât timp nu e prea târziu.
C. Matasă
Directorul Muzeului Regional de Arheologie Piatra-Neamţ
şi corespondent al Comisiei Monumentelor Istorice
Piatra-Neamţ, 1958 august 1

Constantin Matasă
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Tablou de Corneliu Baba.

♦♦
♦
Iaşi, 15 ianuarie 1959
Prea cucernice părinte,
Am înaintat raportul referitor la săpăturile noastre şi vă mulţumesc
pentru toate cele trimise. De asemenea vă mulţumim cu toţii pentru vasele
trimise pentru expoziţia muzeului nostru. Totodată vă înapoiez adresa
pentru justificarea fotografiilor.
Vă rog să-mi comunicaţi din timp ce aţi putut aranja pentru săpăturile
noastre în vara care vine. Ar fi foarte bine, dacă am putea începe de cu
primăvară să sondăm în aşezarea La Tène de deasupra cheilor Săratei şi încă
un mic sondaj la Lutărie, pentru Hallstattul târziu de acolo. Aceasta, înainte
de a începe lucrul la grădinărie. Şi chiar cimitirul şi aşezarea Noua de la
Ciritei trebuie cercetate suficient pentru monografie. Aceasta, numai dacă
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ne-am mărgini la perimetrul oraşului. De fapt, trebuie să sondăm şi la
Săvineşti şi chiar cimitirul de incineraţie de la Dragomireşti. Trebuie să
completăm sondajele şi în necropolele de epocă getică.
Ni s-a cerut planul editorial pentru anii următori şi deci s-a înscris în
plan monografia Pietrei Neamţului, cu subtitlul „Aşezări, cetăţui şi cimitire
din epoca dacică”, pentru 1960/1961 (în noiembrie 1961, cel mai târziu
termen, un volum de 300-400 pag.).
Până atunci rog pe tinerii colaboratori să lucreze la materiale, pentru
ca în vară să putem începe descrierea lor, după programul săpăturilor.

♦♦
♦

Cu cele mai bune sentimente,
Al domniei voastre,
Anton Niţu
♦♦
♦
Bucureşti, 28 martie 1959
Stimate părinte Matasă,
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Bucureşti, 8/V/1959
Mult stimate părinte,
Revenind de la Mangalia am luat cunoştinţă de adresa dvs. către
Institut cât şi de hotărârea direcţiei noastre de a mă însărcina pe mine pentru a
participa la săpăturile de la Costişa. În consecinţă pot să vă comunic că începând
de la data de 15/V şi până la 1/VII sunt liber şi pot fi la dispoziţia dvs.
Aş vrea însă să ştiu dinainte totuşi când veţi dispune de suma
necesară pentru a-mi putea planifica munca mea. De asemenea, dacă suma o
va permite voi lua cu mine un student de la secţia de arheologie pe al cărui
ajutor am mai contat şi în trecut. Aş fi deci bucuros dacă m-aţi înştiinţa în
această privinţă cât mai din vreme. Aţi achiziţionat toporul de la Borleşti?
Vă rog să primiţi, mult stimate părinte asigurarea deosebitei mele
consideraţii.
Alexandru Vulpe

Tânârul Alexandru Vulpe este trimis de noi să se intereseze la faţa
locului despre unele noi descoperiri la Borleşti. Ştiu că primele descoperiri
de acolo au ajuns în muzeul dvs. Chestiunea prezintă ştiinţific o oarecare
importanţă şi este mai ales urgentă, pentru că nu trebuie să riscăm să se
piardă noile piese şi observaţiile privind condiţiile de găsire.
Vă rog de aceea să-l ajutaţi pe Alexandru Vulpe. Cât priveşte
„împărţirea prăzii” vă rog să nu aveţi grijă, ne împăcăm noi.
Cu deosebită consideraţie,
Al dvs.,
Ion Nestor

Prof. univ. dr. Alexandru Vulpe,
membru corespondent al Academiei Române.
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♦♦
♦

♦♦
♦

Dragă Alexandre (Vulpe),

Iubite Părinte Matasă,

Am primit astăzi scrisoarea la care vă răspund tot acum. Mi-ar părea
foarte bine să putem lucra împreună la Costişa; sunt însă câteva dificultăţi
pe care sper să le putem înlătura uşor pentru că privesc numai formele
contabil-financiare.
Astfel, nu putem plăti cheltuieli de deplasare şi întreţinere decât
pentru personalul încadrat la muzeul care subvenţionează întreaga lucrare.
Există posibilitatea de a vă plăti sub forma de colaborator extern. În cazul
acesta, ne-ar trebui o ofertă scrisă din partea domniei voastre pentru a
încheia un contract şi a ne procura o dovadă că pe timpul cât veţi colabora
la această lucrare nu primiţi salarul din altă parte.
În ce priveşte studentul, nu avem posibilităţi să-l plătim decât ca zilier
pe stat de plată cu 19 lei pe zi (opt ore), fără transport şi cazare. De altfel, la
săpăturile acestea vor participa, fireşte, muzeografii noştri ca şi personalul
tehnic pe care îl avem. Restul organizării acestei lucrări ca şi al valorificării
ştiinţifice a materialului le arătăm în adresa pe care am făcut-o Institutului.
Spre a evita formele de angajare, destul de neplăcute arătate mai
sus, ar fi de preferat să vă plătească Institutul direct, toate drepturile. Dacă
mai cunoaşteţi şi altă cale legală şi mai practică, în ce priveşte plata
drepturilor domniei voastre, vă rog să mi-o comunicaţi.
Propun pentru începerea lucrării data de 25 mai; aştept însă răspunsul
cât mai curând al Domniei voastre spre a mă duce apoi la Buhuşi şi Costişa
să văd dacă putem lucra şi anume să ştiu dacă terenul e liber ori e acoperit cu
semănături. De bună seamă că de aceste informaţii atârnă posibilitatea de
lucru în timpul ce vi l-aţi rezervat, ori dacă va trebui să mai amânăm.
Cu cele mai bune şi mai calde salutări pentru Doamna şi Domnul
Vulpe, ca şi pentru domniile voastre, din parte-mi.

După atâta zbucium, muzeul în aer liber de la Palatul Cnejilor nu se
mai face, dintr-un dezinteres şi lipsă de înţelegere a Sfatului Popular al
regiunii Bacău. În astfel de situaţie obiectele colectate de grupul nostru,
circa 1500, au rămas în vânt. Am scris dar la reg. Bacău să se îngrijească
de soarta lor. Evident, la hoit se înfing ciorile şi corbii, deşi cetăţenii au
dăruit cu înţelegere aceste obiecte, pentru înfiinţarea unui muzeu la Schit,
în calea drumeţiei spre Ceahlău.
O singură nădejde. Dacă ideea unui muzeu în aer liber a eşuat, se
poate face totuşi un muzeu sătesc la Schit. Văd mutată casa Matasă din
Răpciuni, monument istoric, undeva pe Schit, mobilată şi transformată în
muzeu de etnografie sau artă populară a zonei. În jurul acestui nucleu mai
putem adăuga cu timpul câte ceva. Ar fi păcat ca din tot ce am visat
împreună să nu mai rămână nimic, iar tot ce am adunat cu grijă şi dragoste
să fie bătut de vânturi.
Fă te rog, ce poţi. Cunoscând perseverenţa şi dragostea dumitale
pentru cultură şi tradiţie sănătoasă şi mai ales pentru locul natal, sper să
poţi salva ce se mai poate.
Aceste rânduri ţi le adresez de la suflet la suflet, fă cum crezi că ar
fi mai bine, fără ca alţii să mai cunoască punctul meu de vedere.

C. Matasă
14/V/1959

Cu dragoste,
C.S. Nicolăescu-Plopşor
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♦♦
♦
Popeşti, 23.VIII.1959
Mult stimate părinte Matasă,
Sunt pe cale să închei lucrările şantierului arheologic Popeşti şi de la
15 septembrie sunt liber să particip la continuarea săpăturilor de la Costişa.
După cum aţi văzut staţiunea Costişa este pe cât de bogată, din punct de
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vedere muzeistic, pe atât de importantă în ceea ce priveşte rezultatele
ştiinţifice referiotare la periodizarea epocii bronzului din Moldova.
Săpăturile din iunie au deschis o mulţime de probleme, dar pentru obţinerea
de rezultate sigure, care să permită redactarea unui raport preliminar în bune
condiţiuni, mai este necesară reluarea lucrărilor întrerupte la 4 VII D-l
Nestor a fost foarte interesat în privinţa rezultatelor săpăturii şi şi-a exprimat
dorinţa de a ne vizita la toamnă, dacă reluăm lucrările. Nu ar fi nevoie de un
fond prea mare: 4000 la 6000 lei ar fi arhisuficient, mai ales că nu sunt de
părere ca săpătura să continue peste data de 10 X.
În cazul când sunteţi de acord cu propunerile mele, vă rog să faceţi
o nouă adresă către institutul nostru, în care să cereţi colaborarea mea
nominală, specificând că este vorba de reluarea şi încheierea săpăturilor
întrerupte la 4 VII.
Dacă sunteţi de acord, v-aş ruga să-mi permiteţi a lua pe acel
student ce trebuia să fi venit în iunie şi pe care l-am plăti ca lucrător, fără
drum, fără nimic în plus.
În acelaşi timp, dat fiindcă timpul este înaintat, 15 IX este aproape,
v-aş ruga să daţi cât mai repede respectiva adresă.
Vă rog să primiţi asigurarea celei mai deosebite consideraţii şi stime,

a cerut să tipărească această lucrare sub îngrijirea filialei Iaşi a Academei
R.P.R., vă rog mult a admite această cerere întrucât d-sa sunt sigur că se va
îngriji cu deosebită bunăvoinţă ca lucrarea să apară în cât mai bune condiţii.
N-aţi mai putut veni pe la Piatra de atâta vreme, lăsând să se
şteargă, an de an, bunele relaţii de altă dată peste amintirea cărora s-a
aşternut praful uitării. Păcat şi pentru că descoperirile din jurul oraşului
Piatra au scos la iveală, acum în urmă, o salbă întreagă de aşezări, unele
sus pe munte şi întărite, altele jos în vale, apărţinând toate dacilor noştri cu
un bogat şi preţios material, care sunt sigur că v-ar interesa.
Interesant e şi faptul că alături de acestea sau şi sub ele, apar în
înlănţuire şi urme din Hallstatt şi Bronz.
Cu cele mai bune salutări,
Pr. C. Matasă

Alexandru Vulpe
♦♦
♦
Mult stimate profesor C. Daicoviciu,
Încep cu tradiţionala urare de anul nou, pe care vi-l doresc cu
deplină sănătate, cu pace şi voie bună. Vă felicit de asemenea şi pentru
succesele deosebite în frumoasa d-stră activitate ştiinţifică.
Am fost de sărbători şi anul nou la Bucureşti spre a sta câteva clipe
între copiii mei; sunt acum singur de aproape un an. La Bucureşti m-am
interesat şi de soarta manuscrisului meu, Podeiul, o aşezare din epoca
bronzului descoperită şi cercetată de mine la Tg. Ocna. Manuscrisul se
găseşte de multă vreme la Bucureşti. Conducerea Muzeului Naţional de
Antichităţi, unde nu mai am prieteni şi nici chiar binevoitori, a tot amânat
publicarea sub diferite pretexte. Deoarece profesorul Petrescu-Dîmboviţa de
la Iaşi, cu care lucrez şi mă ajută de mai multă vreme în cuvenita înţelegere,

Împreună cu personalul muzeului.
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♦♦
♦

♦♦
♦

Bucureşti, 6.05.1960
Iubite părinte Matasă,
Mi-a părut rău că n-am fost în Bucureşti când ai fost dumneata pe
aici că am fi luat o înţelegere în ceea ce priveşte cercetarea paleoliticului în
raza de acţiune a muzeului dumitale, pentru îmbogăţirea colecţiilor lui.
Tov. Bitiri m-a pus la curent cu cele ce aţi discutat şi interesându-ne
la conducerea muzeului şi la contabilitate îţi comunic următoarele: pentru
a ne deplasa în raza raionului D-tale să facem aceste cercetări, este nevoie
ca noi să fim ceruţi de către Muzeul Piatra-Neamţ. Eu ar urma să vă dau de
cheltuială maximum 10 zile, iar tov. Bitiri Maria va trebui să stea în total
cel puţin 30 de zile. Deci va fi nevoie să ne asiguraţi maximum 40 de zile
diurnă şi cazare şi de trei ori drumul Bucureşti-Piatra-Neamţ, întrucât tov.
Bitiri va face în acest timp, o întrerupere.
Privind lucrurile în toată seriozitatea lor, sunt sigur că începând cu
vara lui 1960 Muzeul din Piatra-Neamţ îşi va avea şi el la loc de cinste
paleoliticul lui.
Data la care am putea să venim ar fi în jurul lui 15 iunie. Deci te rog
fă din vreme intervenţia către conducerea Institutului nostru şi noi vom fi
prezenţi la chemare.
C.S. Nicolăescu-Plopşor

Prof. univ. dr. C.S. Nicolăescu-Plopşor (1900-1968).
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Dragă domnule Plopşor,
Am primit scrisoarea din 6 mai la care vă răspund cu mâhnire că nu
mi-aţi luat în seamă cu seriozitate rugămintea repetată de a face să aibă şi
muzeul din Piatra o modestă colecţie din bogatul material paleolitic scos
de prin părţile noastre. Aveţi mii de piese din raionul de bază al activităţii
acestui muzeu regional. Întâi mi-aţi promis că-mi veţi da câteva piese, dar
să vă plătesc mai întâi pentru desenul lor; a doua oară nu mi-aţi mai pus
această condiţie, dar aţi spus să mai aştept puţin, că veţi avea grijă să-mi
alegeţi ceva demn de a fi expus.
Iacă a trecut anul şi făgăduinţa pare că rămas în vânt. Vara aceasta
muzeul nostru se mută în centrul oraşului, într-un local demn de colecţiile
valoroase ce le avem şi… sunt sigur că-l vom deschide fără o fărâmă
măcar din paleoliticul nostru.
Acum îmi scrieţi că aţi putea colabora cu noi, pentru îmbogăţirea
colecţiilor noastre, la cercetări în localitate, să vă plătim însă trei drumuri
Bucureşti-Piatra, la două persoane, plus diurna şi cazarea pe 40 de zile.
Dar d-stră sper să cunoaşteţi foarte bine că acum se dau fondurile pentru
deplasări şi diurne cu mare cântărire, cu zgârcenie chiar. Acum doi ani
aveam câte 4-5 mii lei pentru o campanie, de data aceasta, pe trimestrul
trecut, n-am avut decât două sute de lei la deplasări şi acum, Sfatul Popular
al oraşului care ne finanţează, mă îmbie tot cu atâta pe trimestrul II,
deoarece nu i s-a repartizat de regiune în acest scop decât o sumă infimă.
V-am făcut cunoscut acest lucru, aceste dificultăţi, prin adresa cu nr.
112 din 2 mai a.c. trimisă Institutului ca şi prin scrisoarea recomandată,
trimisă d-stră, la care n-am avut nici un răspuns. Când am fost la Bucureşti
acum în urmă i-am comunicat tov. Bitiri acelaşi lucru. Dacă aş avea bani la
deplasări, v-aş pune bucuros la dispoziţie suma necesară, dar de data aceasta
nu mai am de unde. Mergem la săpături cu bani din buzunar pentru deplasări
şi întreţinere; eu însumi am de primit vreo 4-5 sute de lei pentru deplasări
făcute anul trecut ca şi din anul curent şi nu pot căpăta nimic. Pentru
lucrători am bani suficienţi. Alţii, spre a lucra, mai fac echilibristică, eu însă
nu pot fiindcă… mă dor şalele. Faceţi deci ce veţi crede şi ce veţi putea.
Cu cele mai distinse salutări,
C. Matasă

17 mai 1960
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♦♦
♦

♦♦
♦

Bucureşti, 6.05.1960
Iubite părinte Matasă,
Mi-a părut rău că n-am fost în Bucureşti când ai fost dumneata pe
aici că am fi luat o înţelegere în ceea ce priveşte cercetarea paleoliticului în
raza de acţiune a muzeului dumitale, pentru îmbogăţirea colecţiilor lui.
Tov. Bitiri m-a pus la curent cu cele ce aţi discutat şi interesându-ne
la conducerea muzeului şi la contabilitate îţi comunic următoarele: pentru
a ne deplasa în raza raionului D-tale să facem aceste cercetări, este nevoie
ca noi să fim ceruţi de către Muzeul Piatra-Neamţ. Eu ar urma să vă dau de
cheltuială maximum 10 zile, iar tov. Bitiri Maria va trebui să stea în total
cel puţin 30 de zile. Deci va fi nevoie să ne asiguraţi maximum 40 de zile
diurnă şi cazare şi de trei ori drumul Bucureşti-Piatra-Neamţ, întrucât tov.
Bitiri va face în acest timp, o întrerupere.
Privind lucrurile în toată seriozitatea lor, sunt sigur că începând cu
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Data la care am putea să venim ar fi în jurul lui 15 iunie. Deci te rog
fă din vreme intervenţia către conducerea Institutului nostru şi noi vom fi
prezenţi la chemare.
C.S. Nicolăescu-Plopşor

Prof. univ. dr. C.S. Nicolăescu-Plopşor (1900-1968).
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mână de ajutor în sectorul geologic al regiunii noastre şi îndeosebi al văii
Bistriţei; soiurile de roci caracteristice şi fosile, floră şi faună, vor fi într-un
cuprins desigur mai redus, ca pentru un muzeu de provincie. Ştiu că dl.
Cosmovici a cules foarte mult material de pe munţii din jurul oraşului Piatra;
oare cum am putea să avem şi noi o mică colecţie din acest material?
Bunăvoinţa de care modesta mea activitate în acest colţişor de ţară
s-a bucurat din partea d-stre s-a bucurat întotdeauna, m-a îndemnat ca şi de
astă dată să apelez la preţiosul d-stră sprijin.
Cu cele mai alese şi calde salutări,
Pr. C. Matasă

16 oct. 1960, Piatra-Neamţ

♦♦
♦
Mult stimate şi iubite tată, Părinte Matasă,
Împreună cu cei mai apropiaţi colaboratori din muzeu
(A. Buzilă şi C. Gavriliu)

♦♦
♦
Către, Prof. Acad. Macovei
Mult stimate domnule Profesor,
Împrejurările favorabile şi îndeosebi bunăvoinţa autorităţilor
regionale şi locale au dus muzeul din Piatra la o frumoasă dezvoltare; mai
mult încă, anul acesta ni s-a pus la dispoziţie şi un nou local mult mai
corespunzător în chiar centrul oraşului, fosta şcoală primară de lângă
biserica şi turnul lui Ştefan cel Mare, unde acum trei-patru ani i-am
descoperit şi subsolurile curţii.
Pe la începutul lui noiembrie a.c. muzeul va fi mutat şi evenimentul,
după dorinţa autorităţilor regionale, urmează să fie sărbătorit. De data
aceasta s-a aprobat ca muzeul arheologic din Piatra să aibă câteva secţii
noi: ştiinţe naturale, etnografie şi pinacotecă.
Pentru secţia de ştiinţe naturale, vă rog mult să binevoiţi a ne da o

Iată un oltean ţinându-se de cuvânt! Am ales pe sprânceană vreo două
sute de unelte paleolitice de la Răpciuni, Bistricioara şi Scaunele Ceahlăului.
Vor fi suficiente, vor umple vitrinele proiectate. Am pus şi ceva piese de la
Buda. Nu ştiu însă ce voi putea face cu piesele paleolitice de aici, ba chiar azi
am aflat unele lucruri care mă pun în situaţia de a rupe definitiv cu Bacăul.
Antonescu pur şi simplu a făcut un gest faţă de grupul de Cercetări Complexe
Bicaz, gest pe care nu-l poate scuza nici măcar un acces de nebunie. A dat
acord scris lui Căpitanu, pe răspunderea lui, să se prezinte la Schit şi să ridice
obiectele proprietatea Academiei. Acesta, alt apucat, se prezintă la Schit cu un
camion, nu găseşte pe paznicul nostru Sălăjan, care era în alt sat după colectat
obiecte, rupe verigele cu o rangă de fier, încarcă calabalâcul şi pleacă.
Lucrurile, aflu că neştiind unde le depozita, le-a aruncat în curtea muzeului.
Ce zici de o asemena ispravă? Şi care-i scopul? Cunoscând că
obiectele vor veni la Piatra-Neamţ unde e mai firesc, spre a se asigura, a
vrut să ne dea o mână de ajutor, apropiindu-le numai lui, colecţia noastră
de la Bicaz. Neroadă socoteală!
Pe de altă parte îmi făgăduise că vineri va rezolva problema
localului de la Bicaz, notată de el pe un ştat de plată, ca şi a lui Sălăjan,
paznicul colecţiei de obiecte, pe care l-a lăsat neplătit pe două luni, august
şi septembrie. De asemenea urma să folosească 4-500 de lei pentru
transportul ultimelor obiecte colectate. Totul a fost numai minciună.
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Întrebat de cei de la minister, a spus că lucrurile trebuiau ridicate,
întrucât magazia în care erau depozitate a început să fie dărâmată şi nu pot fi
duse la Durău, nefiind loc. Şi pe deasupra a afirmat că a plătit la Sălăjan şi
transpoartele, trimiţându-i 2000 de lei. Toate numai şi numai neadevăruri şi
vorba de a pune mâna pe o colecţie care nu-i aparţine de teamă ca ea să nu
fie solicitată la Piatra-Neamţ şi Durău. Şi aceasta după ce, cu prietenul său
Drăgotescu, a făcut şi imposibilul să nu se facă muzeul de la Bicaz.
Ţi-am scris aceste rânduri ca să vezi cum lucrează cele de la
conducerea regiunii Bacău. Jocul însă nu-i mai merge, întrucât Teodorescu
nu va lăsa nesancţionată a asemenea faptă şi nu va renunţa la colecţia ei.
Dacă ai ceva de spus într-o asemenea împrejurare scrie-mi, dar
scrie-mi repede. Poate ca localnic îmi dai o sugestie.

♦♦
♦

Cu toate cele bune,
C.S. Nicolăescu-Plopşor

28/XI/1960

P.S. Obiectele voi veni eu vineri cu ele, numai să mi se spună ce este
nevoie. În două zile n-am ce aranja.
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9 decembrie1960

Către,
Sfatul Popular oraş Piatra Neamţ
Secţia de Învăţământ

În urma consfătuirii avute în cadrul cercului profesorilor de ştiinţe
naturale şi geografie, la care a participat din partea regiunii tov.
Antonescu Iulian, directorul Muzeului Regional Bacău, şi studiind cu
seriozitate posibilităţile ştiinţifice şi materiale locale, am ajuns la
concluzia că muzeul nostru poate să organizeze cu începere de la 1
ianuarie 1960 o secţie de ştiinţe naturale.
Provizoriu, până la afectarea unui local corespunzător, cu aprobarea
dumneavoastră s-ar putea instala noua secţie în spaţiul muzeului şcolar de
la Şcoala Medie nr. 1 Petru Rareş.
Reamintim cu această ocazie că sforţările noastre ar relua în chip
fericit tradiţia muzeistică inaugurată de regretatul profesor Mihail
Stamatin, cu aproape patruzeci de ani în urmă. Muzeul din Piatra-Neamţ,
bucurându-se de o apreciere unanimă, de mai bine de douăzeci de ani, şi-ar
lărgi astfel considerabil sectorul preocupărilor sale ştiinţifice, continuând
cu noi posibilităţi rodnica sa activitate cultural-educativă.
Director,
C. Matasă
♦♦
♦
31.XII.1960
Mult stimate Părinte Matasă,

Clădirea în care a funcţionat Muzeul de Arheologie
între anii 1960-1979.

Am primit zilele trecute invitaţia-anunţ pentru redeschiderea
Muzeului Arheologic regional din Piatra-Neamţ, în noul local. Vă felicit
din toată inimă că aţi reuşit să obţineţi cea mai frumoasă şi mai potrivită
clădire din oraş pentru muzeul de care v-aţi legat numele pentru totdeauna.
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Cu această ocazie vă urez, după tradiţie, mulţi ani buni, cu sănătate
deplină şi cu mult succes.

Sunt de părere, dacă şi dvs. sunteţi de acord, să ridicaţi această
chestiune în dezbaterea sesiunii arătând că se impune neântârziat o punere
la punct a acestei stări de lucruri pentru că numărul vizitatorilor acestui
grandios complex turistic creşte an de an (…) şi apoi pentru că turismul
bine organizat poate constitui un bogat izvor de venituri pentru stat.
Prin descentralizare, turismul e lăsat exclusiv pe seama autorităţilor
locale, dar el constituind o problemă aproape nouă la noi, puţini îi înţeleg
rostul şi importanţa, fiind considerat uneori ca a cincea roată la căruţă. Aşa
se înţelege că potecile nu sunt îngrijite cum trebuie, iar cabanele slab
gospodărite. Informaţiile le am pe de o parte de la vizitatorii care trec pe la
muzeu, iar pe de alta, de la însăşi filialele locale O.N.T. Carpaţi şi cabane.

Cu aleasă consideraţie,
Constantin Turcu
♦♦
♦
Stimate tov. Botoşanu,
Deoarece de astă dată n-am să pot lua parte la şedinţa de sâmbătă 21
ianuarie a.c. fiind răcit, îmi permit să vă înfăţisez o problemă privind turismul,
problemă care ştiu că se bucură de o deosebită atenţie din partea dvs.
Turismul a fost o pasiune mare a tinereţii mele, izbutind să
organizez la 1932 primul oficiu de turism din Piatra-Neamţ, o casă de
adăpost la Durău şi apoi una la Izvoru Muntelui, cea de astăzi, precum şi
la refacerea potecilor pe Ceahlău. Toate acestea au fost măturate de
pustiirea războiului.
Turismul a luat azi o mare dezvoltare în regiunea noastră, fiindcă
găseşte aici obiective fără egal cum sunt, pe de o parte valea de sus a
Bistriţei cu Ceahlăul, Cheile Bicazului şi splendidul lac de acumulare, iar
pe de alta, uriaşele creaţii industriale din această parte de loc ca şi
monumentele istorice vestite în toată ţara.
Trebuie organizat însă, neapărat, un ghidaj modern, serios: nu avem
încă drumul promis între Bicaz şi cabana Izvoru Muntelui, iar cabanele din
jurul Ceahlăului sunt transformate în cârciume, fiincă trebuie să-şi scoată
fiecare fondul de întreţinere, din venitul propriu. Astfel, drumeţul obosit,
în loc să se poată odihni în tihnă, nu mai poate închide ochii, ba se vede
invitat la consumaţie şi dans.
Nu este apoi o unitate de conducere. Filiala O.N.T. Carpaţi care se
ocupă de excursii, formează un oficiu separat de cel al Cabanelor care ţine
de Băile Slănic, cu care turismul, după cât ştiu, are prea puţine legături.
Apoi trebuie luat în consideraţie că oraşul Piatra e menit prin poziţia sa să
fie centrul activităţii turistice, un adevărat nod al acestei laturi de activitate
pentru aproape întreaga Moldovă subcarpatică. Bacăul, deşi reşedinţă de
regiune, este excentric. Din această pricină, mai sunt şi alte unităţi care-şi
au reşedinţa la Piatra-Neamţ, ca de pildă IRTA.
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C. Matasă, directorul muzeului şi inspector onorific al Comisiei
monumentelor naturii de pe lângă Academia R.P.R.
Piatra-Neamţ,
19.I.1961
♦♦
♦
Mult stimate domnule profesor M. Petrescu-Dîmboviţa,
Cu toate că doresc mult să revăd Iaşul copilăriei mele, căci am
petrecut în el tot cursul superior al seminarului, deosebit că mă cheamă
acolo şi oarecare interese, nu mi-am putut îngădui totuşi această plăcere în
anii aceştia de după ultimul război. Cred însă că anul acesta, prin martieaprilie, îndată ce se va mai încălzi vremea, îmi voi putea împlini această
dorinţă. Evit de a face acest drum iarna şi din pricina relelor legături de
cale ferată ce le avem cu capitala Moldovei.
Aş dori să ştiu ce se mai aude de urgisitul meu Podei, ajuns în
sfârşit la d-stră şi apoi aveam de discutat cu d-stră şi asupra legăturilor mai
efective pe care doresc să le aibă activitatea muzeului nostru cu Iaşul în
probleme de interes ştiinţific deosebit: publicarea săpăturilor de până în
prezent a cetăţuilor-burg de tipul celor din Munţii Orăştiei, ce le avem
chiar în cuprinsul oraşului Piatra şi vecinătăţile apropiate, ca şi a
numeroaselor puncte tot de aici cu interesantul material de tip Noua. Avem
material aproape gata de publicat. Este apoi necesară şi continuarea
lucrului pe teren în aşezările de mai sus, în care scop am rezervat pe anul
în curs circa zece mii lei.
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Ce bine ar fi, până să pot veni eu la Iaşi, să faceţi d-stră un drum la
Piatra, fiind convins că bunele rezultate ale acestei deplasări vor răsplăti cu
prisosinţă osteneală drumului.

treilea î. Hr. Suntem în relaţii şi schimb de informaţii cu specialişti şi
muzee de pe tot globul, îndeosebi cu U.R.S.S.
Anul acesta, datorită largei înţelegeri din partea autorităţilor locale şi
regionale ni s-a pus la dispoziţie un nou şi frumos local, cel pe care-l înfăţişează
alăturata fotografie, aşezat în chiar centrul oraşului, alături de monumentele
lui Ştefan cel Mare: curtea, biserica, turnul şi zidurile de apărare.
Oraşul nostru a ajuns la rândul său un puternic centru turistic al
ţării, dezvoltându-se şi înfrumuseţându-se mereu, vizitat de tot mai multă
lume din an în an. Cât de fericit aş fi să puteţi revedea oraşul nostru ca şi
muzeul care nu mai seamănă cu cel de acum 13 ani. Vin des la Bucureşti
în intreres de serviciu când îmi văd copiii, dar nu m-am încumetat să vă
caut ştiind de la tov. ministru Prisnea cât sunteţi de ocupat.
Cele mai distinse şi respectuoase salutări doamnei şi d-stră.

Cu cele mai distinse salutări,
C. Matasă

18 februarie 1961
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Director,
C. Matasă

1 mai 1961,
♦♦
♦
Acad. prof. univ. dr. doc. Mircea Petrescu-Dîmboviţa.

♦♦
♦
Tovarăşe Ministru (?),
Răsfoind zilele acestea prin însemnările mele din vremea mai
apropiată, am avut marea plăcere să dau şi de trecerea d-stre prin Piatra în
mai 1948. Doreaţi atunci cu multă însufleţire să întemeiaţi şi la Bacău un
muzeu. Aţi plecat însă curând în străinătate; revenind mai târziu în ţară
v-aţi aflat cu totul absorbit de înaltele sarcini la care aţi fost şi sunteţi
chemat, ca ministru al Protocolului.
Eu am continuat pe loc, bun în grad, dar cu rezultate destul de
frumoase privind arheologia românească. Muzeul arheologic regional din
Piatra-Neamţ posedă una din colecţiile cele mai bogate şi interesante din
lume, mai ales cea cu ceramica pictată, care să acopere întregul mileniu al

Către Sfatul Popular al Regiunii Bacău,
O problemă ce se cere grabnic rezolvată
În strada Ştefan Gheorghiu nr. 1, din centrul oraşului Piatra-Neamţ,
se află o casă bătrânească ce pare demult părăsită după starea de ruină în
care se gaseşte; nu e alta decât casa scriitorului Calistrat Hogaş, care ne-a
lăsat adevărate perle în „Amintirile” lui. După multe peregrinări ca
profesor de limba latină şi română prin câteva din oraşele Moldovei, s-a
reîntors acasă la Piatra spre sfârşitul vieţii, locuind aici din 1912 şi până în
1917 cănd a închis ochii.
Construită din lemn de brad adus în plute din pădurile Dornei, cu
vreo optzeci de ani în urmă, n-a mai avut de la o vreme cine s-o
îngrijească; scriitorul, fire de poet, se simţea mai mult îndrăgostit de
munţi şi de poieni decât de trebile gospodăreşti, iar copiii, împrăştiaţi şi
ei prin ţară, n-au putut face nici ei mai mult, încât dintele vremii a
continuat s-o roadă an de an.
Noile prefaceri ale zilelor noastre au adus, din fericire, între atâtea
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lucruri bune şi o deosebită atenţie şi mare grijă pentru operele de cultură
ale marilor înaintaşi. Din cercul acestor înalte preocupări au ieşit „casele
memoriale” a lui Alecsandri, Eminescu, Creangă şi încă atâtea altele, între
care şi casa lui Calistrat Hogaş din Piatra, în care se păstrează şi obiecte
care au fost folosite de scriitor: câteva articole de îmbrăcăminte, mobilier,
masa de lucru, scrinul, cărţi, fotografii şi câteva lucruri de artă. Toate
acestea aparţin şi se găsesc în grija fiicei scriitorului, Sidonia Hogaş, în
vârstă de 70 ani. Ca muzeografă, stă la dispoziţia numeroşilor vizitatori cu
preţioase şi bogate informaţii. Dar numai atâta, oricâtă dragoste ar pune în
prezentarea expoziţiei, nu ajunge spre a opri ruina casei ca şi degradarea
inventarului memorial. Pereţii au crăpături adânci de-ţi încape mâna prin
găuri, tencuieli căzute, uşi care nu se pot zăvorî, iar vechea sobă cu cei
patru stâlpi ai ei, din camera expoziţiei, stă într-o rână gata să se
prăbuşească şi să distrugă lucrurile de mare preţ dinăuntru.
În această situaţie înşişi vizitatorii sunt în pericol. De bună seamă,
starea aceasta de lucruri trebuie remediată neîntârziat. Mi se pare că
regiunea are prevăzut un fond important pentru restaurarea caselor
memoriale. În acest caz propun închiderea deîndată a expoziţiei, punerea
în siguranţă a materialului memorial cum şi restaurarea neîntârziată a
imobilului. Trebuie procedat de urgenţă până a nu fi prea târziu.
N-ar fi rău dacă în problema aceasta v-ar ajuta şi tovarăşii redactori
regionali de la România Liberă şi Scânteia.

De asemenea, merită toată atenţia aşezările grupului Noua. Sper că
Zamoşteanu se poate descurca în acest domeniu. Voi face tot posibilul să
vin şi eu la Piatra-Neamţ, pentru a putea aranja mai bine problema
colaborării ştiinţifice cu muzeul dvs.
Primiţi, vă rog, asigurarea deosebitului meu respect,

14 iunie 1961,

Cu cele mai distinse salutări şi spor la treabă,
Directorul muzeului din Piatra-Neamţ
Pr. C. Matasă

♦♦
♦
Mult stimate Părinte,
Lucrarea dvs. în legătură cu Podeiul este gata pentru tipar. Noi am făcut
tot ce este posibil ca să poată apare în vol. II din Studii şi Materiale
Arheologice. Volumul va fi predat Editurii Academiei la sfărşitul lunii martie.
În ceea ce priveşte problema săpăturilor din cetăţile dacice, sunt de
părere ca lucrările să fie continuate cu concursul d-lui conf. Gostar, care să
colaboreze cu Zamoşteanu.
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M. Petrescu-Dîmboviţa
♦♦
♦
17 ianuarie 1963
Direcţiei Monumentelor Istorice
Director arh. V. Bilciurescu
Răspunzând invitaţiei d-stre pentru sesiunea de comunicări
organizată pe 22-24 a lunei curente, cu mare părere de rău trebuie să vă
înştiinţez că nu voi putea să particip, deoarece a face un drum până la
Bucureşti pe o vreme aşa de aspră n-ar fi un lucru tocmai recomandat
pentru vârsta mea. Îmi permit doar să vă trimit în scris propunerile de mai
jos, care nu ştiu dacă intră în cadrul obiectivelor sesiunii.
Străbătând Bucovina vara trecută, de la un capăt la altul, am
constatat că, foarte adesea, ghidajele la vestitele mănăstiri de acolo, ca de
altfel şi în restul ţării, cuprind şi înformaţii cu înflorituri eronate şi
încadrate în prea multă legendă. Bunăvoinţă este însă pretutindeni. Propun
ghidaje tipărite pentru fiecare monument mai important, iar un scurt
rezumat să fie aşezat la vederea tuturor atât în pridvorul bisericii cât şi în
camerele de oaspeţi.
Destul de frecvent, protecţia monumentelor nu e efectivă, suferind
printr-o folosinţă necorespunzătoare ce duce la deteriorări şi chiar la
modificări. Sunt şi cazuri când monumentul a şi fost distrus. La Piatra de
pildă, a dispărut Hanul Nemţenilor şi sunt pe cale de dispariţie biserica de
la Buciuleşti-Podoleni de lângă Buhuşi, ca şi unele elemente din
complexul Curţii Domneşti de la Piatra.
Pentru protecţia monumentelor ar fi cred de folos să se statornicească
un regim mai sever. Câte un inspector pe regiune s-ar impune neântârziat.
Dintre puţinele rateşe (hanuri vechi) ce ne-au mai rămas în regiunea
noastră ar trebui salvat măcar unul, care să fie readus la înfăţişarea lui de
odinioară. Propun în acest scop rateşul de la Gura Orbicului de lângă
Buhuşi. Astăzi e transformat în moară.
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Pentru săpăturile ce se întreprind, atât la monumentele civile ca şi la
cele religioase, ar fi nimerit ca arheologul să aibă negreşit şi colaborarea
arhitectului, dar dacă lucrarea se execută de arhitect, să nu lipsească
arheologul. În unele cazuri, cum ar fi Mănăstirea Bistriţa de lângă Piatra,
dacă s-ar efectua lucrări de restaurare, s-ar cere şi colaborarea unui pictor
reputat deoarece se găsesc aici fresce originale, de mare valoare.
Mai sunt apoi construcţii vechi care ar merita să fie trecute printre
monumente.
C. Matasă,
directorul Muzeului Arheologic Piatra-Neamţ
♦♦
♦
14 martie 1963
Către,
Tov. Director arh. Bilciurescu
Direcţia Monumentelor Istorice
Nu mă pricep cum ar fi de făcut să se ia în atenţie salvarea picturilor
lui Tonitza de la Durău.
Întâi ar trebui, poate, curăţită de fum, pe urmă protejată, adică să nu
se mai slujească în această biserică, ci în bisericuţa din apropiere, la 200
paşi depărtare.
La pictura de la Durău, au colaborat şi alţi mari artişti: Corneliu
Baba, regretatul artist N. Popa de la Iaşi şi alţii.
În curăţirea pereţilor de fum şi mai târziu pentru pază şi ghidare ar fi
nimerit Teodor V. Moraru, care împreună cu ceilalţi pictori a lucrat acolo
şi este elevul lui Tonitza.
Director,
Constantin Matasă

Împreună cu un grup de medici din Bucureşti
la Muzeul Memorial „Ion Creangă” din Humuleşti.

♦♦
♦
Academia
Republicii Populare Române

Bucureşti, 23.VII.1963

Tov. Constantin Matasă,
Directorul Muzeului Regional de Arheologie
Suntem încunoştiinţaţi asupra hotărârii dvs. de a colabora cu Grupul
de Cercetări Complexe Bicaz, în vederea organizării la Durău a unei
expoziţii de artă plastică, în care se vor reflecta diferite aspecte ale văii
Bistriţei din trecutul mai îndepărtat, din perioada lucrărilor de construcţie
de la Bicaz şi astăzi.
Vă mulţumim pentru iniţiativa dvs. şi sperăm că şi în viitorul
apropiat veţi îmbrăţişa cu aceeaşi bunăvoinţă obiectivele noastre şi veţi
colabora cu aceeaşi înţelegere la organizarea întregului muzeu al lacului
Bicaz. Noi considerăm că această dificilă, dar frumoasă misiune,
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încredinţată colectivului Muzeului Regional de Arheologie din PiatraNeamţ va da rezultatele cele mai bune.
În vederea organizării expoziţiei de artă vom preda în custodia
muzeului lucrările necesare aflate în arhiva grupului sau primite de la
diverşi artişti plastici, urmând ca practic expoziţia să rămână o secţiune a
muzeului dvs. care va dispune în toate problemele. Textul tematic sau cele
ajutătoare le vom pune de asemenea la dispoziţia dvs.
Cu privire la colecţia etnografică a Grupului de cercetări complexe
Bicaz, de îndată ce dvs. veţi aprecia că este posibil şi pe aceasta o vom
preda Muzeului Regional de Arheologie din Piatra-Neamţ spre a o folosi
pentru organizarea muzeului lacului Bicaz, iar dubletele acolo unde veţi
aprecia că sunt necesare.
Vă mulţumim pentru toate cele de mai sus.

♦♦
♦

Coordonator şef al seriei monografice Bicaz,
Acad. Prof. Şt. Milcu,
Vicepreşedinte al Academiei R.P.R.
♦♦
♦
Mult stimate d-le profesor R. Vulpe,
Peste cel mai târziu o lună, lucrările de amenajare la imobilul
muzeului vor fi gata, trebuind să procedăm de îndată şi la reorganizarea
expoziţiei permanente a materialului arheologic. Aş dori să facem de data
aceasta o treabă mai bună, să nu se mai repete greşelile de mai înainte, în
primul loc cele ce priveau ordinea cronologică. Vă rog foarte mult fiţi bun
de-mi scrieţi câteva rânduri precizând observaţiile d-stre.
În felul acesta aş căpăta o serioasă documentare din partea unei
autorităţi de mare competenţă, ca cel ce aţi vizitat atâtea muzee din ţară şi
străinătate. Mă gândesc la graficele şi textele atât de încărcate şi viu
colorate de pe pereţi.
Recomandările d-stre vor fi normative pentru toată lumea, atât
pentru Regiune cât şi pentru autorităţile locale.
Vă rog foarte mult, ajutaţi-mă şi de această dată.
Cu cele mai distinse salutări şi mulţumiri.
C. Matasă
12 iunie 1964, Piatra-Neamţ
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Bucureşti 3 iulie 1964
Mult Stimate Părinte,
La Institutul de Metrologie de aici se acordă o deosebită importanţă
tubului de os cu gradaţii de la Calu, publicat de mine în „Dacia”, VII-VIII
(1937-1940), p. 48 şi fig. 26/4 ( = 29/5). Acum am dat la tipar, pentru
revista acelui Institut, un articol special în care susţin că acel obiect de os
reprezintă o unealtă metrică primitivă. Părerea este complet împărtăşită de
directorul institutului, tov. ing. Ilioiu, care va veni curând la Piatra-Neamţ,
ca să vadă piesa, s-o măsoare minuţios şi s-o fotografieze. L-am asigurat
că va avea tot concursul Domniei tale. Săptămânile trecute a trecut pe la
Dumneata şi colaboratorul dânsului, prof. Florinescu, dar mi-a spus că n-ai
avut posibilitatea să-i arăţi obiectul pe dată, din cauza lucrărilor de
reorganizare din muzeu. Acum, luând lucrăruile din timp, sper că îl vei
putea prezenta tovarăşului ing. Ilioiu. Nici o îngrijorare pentru obiect: nu
va pleca din muzeu!
Cu cele mai calde urări de sănătate şi prosperitate, al dumitale
amical şi cordial…
Radu Vulpe
♦♦
♦
S. Sale Părintelui Protoiereu al Raionului Piatra
O sugestie privitoare la Durău.
Această localitate, după ce se vor perfecta şi şoselele de acces, va
deveni, prin pitorescul ei de neegalat, o adevărată perlă turistică a ţării.
Până atunci, autorităţile în grija cărora se găseşte astăzi Durăul cu întregul
lui complex, adică raionul şi regiunea, ca şi Mitropolia Moldovei, trebuie
să-i acorde un interes deosebit deoarece şi atăzi se perindă pe aici foarte
multă lume, drumeţi cu miile pe fiecare an.
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Astfel, Mitropoliei Moldovei îi revine în primul rând fireasca grijă cu
privire la expoziţia de artă religioasă iniţiată aici de alţii, ca şi grija picturii
lui Tonitza din biserica mare a mănăstirii; de asemenea grija lucrărilor
zugravilor locali, şi aceasta, problemă de interes ştiinţific deosebit.
Pictura lui Tonitza, afumată complet, trebuie spălată. Treaba aceasta
o poate face pictorul Varahil Moraru sub îndrumarea unui specialist,
urmând ca după aceea biserica să fie luminată numai electric. Trebuie apoi
ca profesorul I.D. Ştefănescu, mare specialist în materie, să fie rugat a face
identificarea şi valorificarea icoanelor lucrate de zugravii locali. Ghidajul
de astăzi e incompetent în această problemă şi de multe ori chiar greşit.
Părintele Pimen ar putea face treabă mult mai bună. Dar pentru a adăposti
o expoziţie nu e de loc recomandabil un imobil de lemn ori clopotniţa cu o
scară îngustă ce se înşiră în zeci de trepte. Trebuie neapărat un local
propriu din zid şi piatră, care este destulă la Durău.
Spun toate acestea cu convingerea că Mitropolia Moldovei nu
trebuie să lipsească de la Durău; e doar şi dreptul ei acolo.
2 sept. 1964

C. Matasă
Directorul Muzeului Arheologic Piatra-Neamţ
♦♦
♦

Cucuteni-Băiceni, 10.VII.1965
Mult stimate Părinte,
În legătură cu participarea la şantierul nostru a tov. Virgil Bârliba,
vă comunic că sunt de acord.
Noi am început lucrul la 5 martie şi va dura aproximativ până la 5
august. Săpăm atât în aşezarea neolitică de pe Cetăţuia, cât şi în alte
aşezări din jur cu resturi de locuire din vremea culturilor Horodiştea,
Folteşti, dacico-carpică şi Sântana-Cerneahov.
Împreună cu mine mai sunt aici tov. I. Ioniţă şi A. László. Bănuiesc
că tov Bârliba va veni cu fonduri de deplasare. În cazul în care este în
concediu va putea să primească şi de la şantier bani, bineînţeles nu imediat.
Pentru concediu este necesară o adeverinţă.
Primiţi, vă rog, asigurarea deosebitului meu respect,
M. Petrescu-Dîmboviţa

Carte poştală primită de la acad. C. Daicoviciu
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În cazul când nu se ajunge la nici un rezultat, vă rugăm să ne scrieţi ca
să ne gândim pentru a propune pe cineva care să fie încadrat la muzeul Dvs.
Vă rugăm să credeţi că noi vă putem da tot sprijinul pentru
rezolvarea problemei postului de muzeograf de la Dvs.
Cu cele mai alese sentimente,
Prof. M. Petrescu-Dîmboviţa
♦♦
♦
14.XII.1966
Prea venerabile şi mult preţuite părinte Matasă,

Prof. dr. Virgil Mihăilescu-Bârliba,
colaborator apropiat al pr. C. Matasă între anii 1964-1971.

♦♦
♦
Iaşi, 2.VI.1966
Mult stimate Părinte,
La scrisoarea Dvs., vă comunicăm că suntem de acord ca postul de
muzeograf principal de la Muzeul din Piatra-Neamţ să fie ocupat de către o
persoană care a lucrat în domeniul arheologiei şi în acelaşi timp să aibă şi
dragoste de meserie.
După părerea mea, ar trebui chemat şi judecat M. Zamoşteanu de
către Dvs. şi să se vadă, înainte de a numi pe altcineva, dacă înţelege, în
condiţii bine precizate de la început, să lucreze la muzeu. Bineînţeles că
lucrul acesta nu este uşor pentru dvs., însă cunoscând dragostea mare
pentru instituţie şi sprijinul care l-aţi acordat celor care au avut nevoie,
credem că veţi găsi soluţia justă şi în cazul acesta.

Vă rog să-mi iertaţi întârzierea răspunsului la scrisoarea D-voastre
din 8 sept. a.c. în care îmi solicitaţi unele date, în legătură cu arta
încondeierii ouălor.
Întârzierea se datoreşte faptului că având dorinţa să vă trimit
contribuţii cât mai temeinice în acest domeniu, m-am informat pe teren şi
din ceea ce s-a mai scris în această latură de creaţie românească.
Cred că alăturatul studiu, de altfel destul de modest, îl veţi putea
folosi într-un studiu mai cuprinzător asupra acestei nobile îndeletniciri
artistice, pentru a fi publicat sub semnătura noastră, a amândorura. În orice
caz, până acum s-a scris puţin despre acest aspect al artei populare şi
lucrarea ar trezi interes.
D-voastre aţi putea face oarecari corelaţii între motivele de pe ouă,
cu unele motive de pe vasele de ceramică pe care le aveţi în muzeu şi
asupra cărora aţi publicat atât de interesante studii.
Găsindu-ne în preajma Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului şi
Anul Nou, atât eu cât şi soţia, vă întâmpinăm cu strămoşescul colind:
Astăzi s-a născut Hristos
Mesia chip luminos;
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi!
Fam. Preot Oreste Gherasim
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Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi!
Fam. Preot Oreste Gherasim
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♦♦
♦

Mi-a scris zilele acestea şi Ionel, spunându-mi că Viorica e bolnavă
de mai multă vreme. Mi-a părut rău că a dat acest necaz pe capul lor. Mă
voi bucura mai mult de însănătoşirea ei. Ionel mi-a scris că pe 2 februarie
anul curent, când voi intra într-al nouăzecilea an de viaţă, va da o fugă
până la Piatra.
De sărbătorile Crăciunului, ca şi de Anul Nou am stat în casă,
neputându-mă duce la muzeu din cauza gheţuşului. Voi încerca totuşi să
mă duc mâine, marţi, când va veni cineva de la muzeu să mă ajute.
E vorba să-mi acorde zilele acestea o mare decoraţie, Ordinul
Muncii clasa I. Ştiu eu? De făcut, am făcut eu câteva lucruri bune; dar noi
cei din provincie, mai greu suntem luaţi în seamă. De urat am mai ura,
dar… Închei dorindu-vă multă sănătate şi noroc cu carul.

Dragii mei,

Am primit pachetul cu bunătăţile şi cu scrisoarea. Mă bucur nespus
dragă Nuţa că ai putut aduna pe câţiva, măcar, dintre ai noştri, cu prilejul
Anului Nou. Mă bucur îndeosebi că Nicuşor, dacă semnătura din scrisoare e
a lui, a părăsit în fine spitalul. În scrisoare văd o semnătură indescifrabilă cu
o mulţime de arcuri în cerdac învăluind numele în chip de şerpi şi balauri.
Trebuie să fie un om mare; n-ai putea să-mi spui cine-i persoana care mi-a
arătat atâta atenţie? Am putut citi iscălitul lui Ion şi al Mărioarei, al lui Ermil
şi Lucicăi (probabil Bădărău), al lui Nicuşor şi al lui Puiu Matasă.
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Vă îmbrăţişează,
Preot C. Matasă

14 februarie 1967

♦♦
♦

Scumpe prietene, diac. Vasilescu

Familia inginer Ionel Matasă (1946)

Încep aceste rânduri prin a vă mulţumi pentru atenţia şi preţuirea ce
binevoiţi a mi-o acorda cerându-mi date mai recente privitoare la
activitatea mea ştiinţifică, privind vremea de după 1955, când aţi publicat
recenzia atât de măgulitoare din Mitropolia Moldovei şi Sucevei. De
această dată, în pragul celui de-al nouăzecilea an de viaţă nu vă pot da
decât numai cărămizile rămânând ca frăţia voastră să clădiţi. Mai întâi
puterile s-au mai împuţinat şi, ceea ce pare mai ciudat, obligaţiile şi
solicitările au mai sporit; zilnic, aproape, fel de fel de documentări
biografice, muzeistice şi turistice chiar, pentru că m-a pus păcatul să public
anul trecut lucrarea Prin Moldova de sub munte, carte care s-a epuizat în
câteva luni. Dovadă că turistul de astăzi vrea să şi cunoască ceea ce vede.
Mai am o serie de lucrări de un cuprins mai redus, unele care ori se
găsesc sub tipar, ori aşteaptă lumina lui, iar altele, ca „Însemnări de pe
răbuşul unei vieţi” vor fi publicate de urmaşi. Dintre cele ce caută vreo
editură citez câteva: Vechimea oraşului Piatra, Cum a început muzeul ce l-am
creat şi-l conduc, Comori ascunse în tradiţia şi credinţele satelor vechi din
regiune, Unde să căutăm Petrodava, Stilul locuinţelor din oraşul Piatra,
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Cetatea geto-dacică de pe Bâtca Doamnei, Pânza de aşezări geto-dace din
răsăritul Carpaţilor Moldovei, Curtea Domnească din Piatra zidită de
Ştefan cel Mare, Importanţa toponimiei şi vechii onomastici în
cunoaşterea trecutului nostru, un pliant pentru popularizarea Muzeului
Arheologic cu textul în câteva limbi străine.
Zilele acestea mi s-a adeverit vorba veche că „mai bine mai târziu
decât niciodată”. Mi-a fost sărbătorită cu mare festivitate munca de o viaţă,
îndeosebi activitatea muzeistică, decernându-mi-se Ordinul Meritului
Cultural, clasa a III-a. M-a impresionat îndeosebi căldura cu care am fost
înconjurat cu acest prilej de mulţi oameni distinşi nu numai din localitate şi
Regiune, ci chiar de la Bucureşti şi Iaşi. Dl. Mircea Petrescu-Dîmboviţa,
savant arheolog şi profesor universitar mi-a făcut marea cinste de a veni
personal la Piatra în acest scop.
Am uitat să amintesc şi un surprinzător succes în domeniul
numismaticii, descoperind prin demolările din centrul oraşului Piatra un
preţios tezaur cu vreo 600 monete poloneze de argint. Dovada relaţiilor strânse
ce le avea Moldova cu polonii pe vremea lui Alexandru Lăpuşneanul.
Închei notiţele mele cu cele mai calde urări de sănătate şi spor în
frumoasa frăţiei voastre activitate pe ogorul ştiinţei. Aş fi voit să adaug că, cu
mari greutăţi am ridicat în Piatra şi o biserică în stilul construcţiilor lui Ştefan
cel Mare, biserică despre care profesorul Nicolaie Iorga a spus, văzând-o, în
faza de construcţie, că ar trebui luată ca model pentru întreaga Moldovă. La
sfinţirea ei a oficiat şi fericitul nostru Patriarh dimpreună cu bunul şi
nedreptăţitul mitropolit Irineu.

lamentările, să aibă încredere în soarta lui şi să pună cuvenita ordine în
cheltuielile gospodăriei. Doar toţi sunt salariaţi acum în casa lui. După
ce-şi va reface moralul şi sănătatea va putea veni pentru câteva luni la
Piatra pentru recreaţie.
Sunt încântat la gândul ce-l ai spre a petrece câteva clipe şi cu
colaboratorii mei de la muzeu, care-s cu toţii băieţi buni şi de înţelegere.
Cu sănătatea, cu toată vârsta mea înaintată, o duc relativ bine şi sunt
respectat şi apreciat de toată lumea. Cu prilejul decorării mele au venit la
Piatra-Neamţ profesori universitari şi oameni mari de la Iaşi, Bucureşti şi
regiune. Serbarea am încheiat-o la muzeu cu o modestă dar călduroasă
agapă: tartine, prăjituri, 20 litri de vin şi multă voie bună cu spor de glume
şi toasturi, cărora m-am grăbit să le răspund şi să le mulţumesc.
Decoraţia mi-a fost înmânată de un înalt profesor din Bucureşti,
delegat de tov. Chivu Stoica. Am fost chemat la Bucureşti în acest scop,
dar am răspuns că nu pot onora acest drum, pe vreme de iarnă mai
ales.Transmite-le Vioricăi şi tuturor celor dragi din jurul vostru multă
sănătate, noroc şi spor în muncă. Te îmbrăţişez cu nesfârşită dragoste şi vă
aştept cu nerăbdare.

Multă sănătate.
Preot C. Matasă
♦♦
♦
14 februarie 1967
Dragă şi scumpul meu Ionel,
Scrisoarea ta m-a liniştit şi sunt fericit că vezi lucrurile cu atâta
înţelepciune. Peste vreo 30-40 zile, când voi ieşi din iarnă şi voi scăpa de
cheltuiala cu lemnele voi putea să-l ajut pe Nicuşor câteva luni. Să lase
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Pr. C. Matasă.
♦♦
♦
Tov. Ing. N. Batin
Preşedintele Sfatului Popular
Oraş Piatra-Neamţ
În apartamentul subsemnatului Constantin Matasă, domiciliat în
Piatra-Neamţ, str. Independenţei, 7 (fostă Bădărău) a locuit în camera din
faţă tov. Elena Corijescu cu contract de închiriere nr. 94/957. În anul 1965,
tov. Corijescu a plecat, întroducând în spaţiul locativ ce-l avusese pe tov.
Dăscălescu Maria, taxatoare pe autobuzele locale, care s-a instalat în casă
fără învoirea mea scrisă sau verbală, fosta chiriaşă primind probabil pentru
această înlesnire o filodormă.
Întrucât tov. Dăscălescu Maria locuieşte în mod ilegal în locuinţa
mea (şi cred că nu are nici repartiţie de la Spaţiul locativ) fără transmiterea
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contractului şi fără consimţământul meu în scris sau verbal, rog în
consecinţă ca acest spaţiu să mi se rezerve personal căt mai curând posibil,
pentru următoarele motive:
- în activitatea mea ştiinţifică, pentru care am fost răsplătit cu
distincţii pentru merite deosebite, am nevoie de acest spaţiu pentru
desfăşurarea materialului documentar, bibliotecile, piese arheologice, hărţi,
ilustraţii, cât şi pentru primirea diverşilor oaspeţi: ziarişti, oameni de
ştiinţă, redactori de reviste, delegaţi de studiouri, care vin adeseori pentru
consultări şi documentări, în afara orelor de serviciu, chiar şi noaptea;
- pentru activitatea mea ştiinţifică îndeosebi, pentru elaborarea
noilor studii la care lucrez, liniştea este condiţia de bază; ori cu chiriaşi şi
copii acest lucru nu-l pot avea mai ales la vârsta mea înaintată.
Cu cele mai distinse mulţumiri pentru rezultatul favorabil ce-l aştept
pe urma prezentei cereri,

♦♦
♦

Piatra-Neamţ, 27.II.1967

Constantin Matasă
Directorul Muzeului Arheologic Regional

Împreună cu personalul muzeului şi prof. Nicolae Gostar (1969).
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1967 martie 12
Mult stimate tov. Preşedinte,
Ştiind că multe muzee din cuprinsul ţării noastre, muzee de o
importanţă respectiv modestă sub aspectul bogăţiei şi valorii materialului
muzeistic expus, au izbutit totuşi să poată edita frumoase lucrări de
popularizare: cărţi poştale, pliante şi chiar broşuri, suntem interesaţi de
câtva timp de realizarea unor lucrări de popularizare. Rămas în urmă sub
acest raport, muzeul din Piatra încearcă şi el de trei-patru ani să facă
această treabă bună şi utilă, dar cu toată strădania n-am izbutit încă,
lovindu-ne de piedici care au la bază lucruri mărunte plecate din lipsă de
înţelegere şi poate, chiar rea voinţă. Ne-am prins la această treabă
îndemnaţi şi de faptul că această instituţie de cultură are în colecţiile sale
un material de o valoare ştiinţifică şi de o bogăţie rarisimă, dacă nu unică,
pentru continentul nostru. Acestui fapt i se datoresc, între altele, legăturile
frecvente ca şi schimburile noastre cu străinătatea.
La întocmirea pliantului nostru, care nu va număra mai mult de 1520 de pagini cu puţin text, şi în limbi străine, dar cu o bogată ilustraţie, s-a
muncit şi s-a cheltuit mult, mai ales că atunci când l-am alcătuit se găsea
mai greu un material foto de o calitate superioară. Lucrarea a fost trimisă
de îndată Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă. Dându-ni-se
aprobarea, s-a întocmit neântârzit şi machetarea lui de către un specialist
din capitală, recomandându-ne ce avem de făcut şi promiţându-se că tov.
Bunghez de la Regiunea Bacău ne va procura suma necesară pentru
editare. Prin aceeaşi adresă ni se cerea nouă, muzeului, să trimitem de
urgenţă suma de şapte mii de lei specialistului care lucrase macheta. Prin
aceeaşi adresă ni se mai făcea cunoscut că editarea pliantului se va efectua
de tipografia din Sibiu, unde ni se cerea să trimitem neântârziat macheta.
Tov. Bordeianu, şeful Secţiei Cultură şi Artă, oraş Piatra, ne-a cerut
adresa ce venise la muzeu şi nu ne-a mai înapoiat-o nici astăzi. Ne-a cerut
să nu mai trimitem banii deoarece d-sa nu-şi dăduse aprobarea pentru
lucrarea machetei. La insistenţele muzeului, ca şi ale tov. Bunghez care ne
aprobase de la regiune suma de 15.000 lei pentru tipărire, tov. Bordeianu a
admis acest lucru numai cu condiţia ca să vadă d-sa mai întâi macheta şi
contractul. Sunt mai bine de şase luni de când lucrurile stau pe loc, fiind
expuşi să pierdem şi banii daţi de regiune.
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♦♦
♦

Piatra-Neamţ, 27.II.1967

Constantin Matasă
Directorul Muzeului Arheologic Regional

Împreună cu personalul muzeului şi prof. Nicolae Gostar (1969).
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1967 martie 12
Mult stimate tov. Preşedinte,
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importanţă respectiv modestă sub aspectul bogăţiei şi valorii materialului
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popularizare: cărţi poştale, pliante şi chiar broşuri, suntem interesaţi de
câtva timp de realizarea unor lucrări de popularizare. Rămas în urmă sub
acest raport, muzeul din Piatra încearcă şi el de trei-patru ani să facă
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un material de o valoare ştiinţifică şi de o bogăţie rarisimă, dacă nu unică,
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muncit şi s-a cheltuit mult, mai ales că atunci când l-am alcătuit se găsea
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de îndată Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă. Dându-ni-se
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expuşi să pierdem şi banii daţi de regiune.
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Rog respectuos să binevoiţi a dispune să se facă lumină în
păienjenişul acestei probleme ce dăunează prestigiului şi activităţii unei
instituţii de cultură unde se munceşte de zeci de ani, de-a rândul, spre
cinstea regiunii şi a ţării însăşi.
Director,
C. Matasă
♦♦
♦
Academia R.S.R.
Nr. 5650

2 oct. 1970

Prea Sfinţiei Sale Părintelui Matasă,
Piatra-Neamţ
Stimate părinte Matasă,
În numele Bibliotecii Academiei şi al meu personal vă mulţumesc
pentru documentele ce ne-aţi oferit.
Donaţia dvs. este pentru noi nu numai fericit prilej de a îmbogăţi
tezaurul nostru istoric naţional, dar ea are în sine o semnificaţie legată în
trecut de nobila grijă ce au purtat cărturarii români acestei instituţii.
Vă rog primiţi, stimate Părinte Matasă, expresia deosebitei mele
recunoştinţe, precum şi cele mai alese sentimente de preţuire şi stimă.
Director General,
Prof. Şerban Cioculescu
Membru Corespondent al Academiei

Ionel şi Constantin Matasă la Agapia, în 1966.

Dragă Viorica (Bădărău),

Bucureşti

Din câte ştiu şi din cele afirmate de Marcelica, ai fost admiratoarea
oamenilor de vază din familia noastră.
Pentru aceasta îţi trimit fotografia celui ce a fost Constantin Matasă,
a celui care cred că-ţi va face plăcere, s-o pui pe panoul celor mai îndrăgiţi
şi respectaţi de tine.
25.XII.1980

Ionel (Matasă)
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♦♦
♦

♦♦
♦

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Nr. 1253/5 dec. 1984
Către,
Tovarăşul Inginer Ionel Matasă
Bucureşti
La 20 decembrie 1984, Muzeul de istorie din Municipiul PiatraNeamţ, înfiinţat de către veneratul şi regretatul dv. tată, Constantin Matasă,
ilustru cercetător, om de aleasă cultură şi ctitor al acestei instituţii, îşi
serbează semicentenarul.
Avem plăcerea să vă invităm la manifestările dedicate împlinirii a
cinci decenii de la întemeierea muzeului. În cadrul acestor manifestări se
organizează o sesiune ştiinţifică de comunicări şi o expoziţie în care dorim
să omagiem personalitatea lui Constantin Matasă, deosebita sa contribuţie
la dezvoltarea culturii, a cercetării istorice şi arheologice româneşti, la
înfiinţarea muzeului din Piatra-Neamţ.
În acest context, pentru a sublinia meritele şi contribuţia patriotică a lui
Constantin Matasă la înfiinţarea şi activitatea ctitoriei sale, muzeul din PiatraNeamţ, apelăm la contribuţia dvs., rugându-vă prin a ne pune la dispoziţie
unele documente şi imagini legate de împlinirile regretatului dvs. tată.
Considerând contribuţia dvs. ca un gest patriotic, un omagiu adus celui
care a fost pentru arheologia românească, pentru noi toţi, Constantin Matasă,
vă asigurăm de întreaga noastră preţuire, iar prezenţa dvs. ne-ar onora.
Pentru contribuţia dvs. la omagierea întemeietorului muzeului din
Piatra-Neamţ, delegăm pe tov. Aurel Buzilă, fost colaborator al lui
Constantin Matasă, să ia legătura cu domniile voastre şi să-i încredinţaţi
materialele documentare pe care le socotiţi că merită să rămână în
patrimoniul muzeului.
Cu aleasă recunoştinţă şi mulţumiri,
Director,
Dr. Ştefan Cucoş

Ianuarie, 1985, Bucureşti
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Mult stimate tovarăşe director Cucoş,
Aş vrea, pe această cale, să exprim cele mai frumoase mulţumiri
dvs. şi colaboratorilor, care cu ocazia sărbătoririi semicentenarului
Muzeului de Istorie Piatra-Neamţ, în dec. 1984, aţi adus un omagiu
memoriei lui Constantin Matasă, cel ce face cinste oraşului şi ţării sale,
care au grijă să-i păstreze amintirea.
Mi-aţi oferit prilejul să trăiesc, în calitate de nepoată, momente de
profundă emoţie, fiind răscolită de amintirea vremilor apuse, când unchiul
meu, înzestrat cu toate darurile minţii şi inimii, căuta cu înduioşătoare
dragoste să mă introducă în sfera pasiunii sale.
Împărtăşeam emoţia unui părinte îndrăgostit de proprii săi copii:
comori milenare cărora el le insuflase viaţă, retrăiam prin el… Comori prin
care el însuşi supravieţuieşte!
Nădăjduiesc că manifestările omagiale ale instituţiei dumneavoastră
să fie de bun augur pentru cinstirea şi în viitor a memoriei celui care,
însufleţit de un cult al strămoşilor, şi-a închinat viaţa pe altarul ctitoriei
sale, realizată prin trudă, ca perla ce se naşte pe încetul, din sacrificiu,
muzeul de arheologie Piatra-Neamţ, afirmat pe plan mondial.
Vă urez din toată inima dumneavostră şi întregului colectiv, multă
sănătate şi succes în preocuparea de a duce mai departe pe cele mai înalte
culmi, faima trecutului, milenar al patriei noastre.
Cu distinse salutări, împreună cu tradiţionalul „La Mulţi ani!”,
Marcela Matasă

Bucureşti, 24 ian. 1985

♦♦
♦

Dragă şi stimate tovarăşe director Cucoş,
Din motive de sănătate am fost împiedicat de a-mi face plăcuta
îndatorire, de a mulţumi conducerii muzeului şi în special dvs. personal
pentru calda primire ce mi s-a făcut ca participant la sărbătorirea celor 50
ani de existenţă a muzeului.
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Dar, cum spune şi Miron Costin: „Nu vremurile sunt sub om, ci bietul
om sub vremuri”. Aşa că nu o să-mi luaţi în nume de rău această întârziere.
M-am simţit la Piatra-Neamţ, în mijlocul dvs., a celor ce slujiţi muzeul,
foarte mulţumit şi chiar onorat. De aceea, această zi de 20 decembrie 1984, în
care a fost evocată şi personalitatea tatălui meu Constantin Matasă, va rămâne
adânc încrustată în răbojul inimii şi vieţii mele.
Şi pentru acest fapt vă mulţumesc de asemenea dvs. ca promotor al
iniţiativei respective. Cu această ocazie, îmi permit a vă ruga de a dispune
ca o serie din fotografiile ce s-au făcut după panoul ce înfăţişează
activitatea lui Constantin Matasă să-mi fie trimise şi mie. Mă oblig a achita
imediat costul lor. Această rugăminte am făcut-o la plecare şi lui tov.
Buzilă sub rezerva acordului dvs.
M-aş simţi tare mulţumit dacă, cu ocazia deplasărilor dvs. la
Bucureşti nu mă veţi ocoli. De Anul Nou v-am trimis salutările mele de
bine pe care cred că le-aţi primit.
Orişicum vă doresc şi cu acest prilej ca activitatea dvs. în 1985 să
fie încununată de noi succese personale şi în interesul muzeului la cârma
căruia sunteţi.
Cu alese sentimente,
Ing. I. Matasă

vitregia şi invidia îşi manifestă colţii neomenos, atât de neomenos. Încă o
dată, păcat! Dar cu capul sus şi încredere în puterile şi sentimentele curate.
Te-ai gândit bine să faci o plimbare prin ţară. Cel puţin vei avea o
schimbare de decor. Voia bună să te însoţească pretutindeni.
Dragul meu, cu materialul meu şi cel pe care mi l-ai mai trimis,
m-am gândit să fac un album Constantin Matasă. Dar, pentru aceasta, mai
am nevoie de nepreţuitul dumitale concurs.
Te rog, deci, cât mai este timp, să încerci să-mi mai trimiţi: „Hora
de la Frumuşica” (o fotografie nu prea mare cu o scurtă prezentare);
numele şi funcţiile celor care l-au ajutat cu adevărat în activitatea sa pe
Constantin Matasă: Radu Vulpe, etc; ce e scris în cartea de onoare a
muzeului; căteva extrase mai de seamă, aprecieri, făcute de oameni de
seamă din ţară şi străinătate cu privire la muzeu şi Constantin Matasă; o
copie după caricatura ce-l înfăţişează pe Constantin Matasă în postura de
turist cu „Călăuza judeţului Neamţ” sub braţ; ceva în legătură cu Bâtca
Doamnei, o fotografie cu Constantin Prisnea şi colaboratorii lui Constantin
Matasă din muzeu; o fotografie a lui Aurel Buzilă; o fotografie a clădirii
muzeului de lângă biserica „Sf. Ioan” şi a actualei clădiri.
Este material mult, dar te implor să faci tot ceea ce este cu putinţă
să procuri şi aceste documente. Am rămas tare surprins de comportamentul
şefului dumitale. Credeam că oamenii se pot dezbrăca măcar uneori de
patima egoismului şi infatuării.
Dragul meu, te rog să-mi scuzi îndrăzneala de a te solicita din nou şi
atât de mult.
Pentru dumneata şi familia dumitale alese sentimente.

Bucureşti, 1 aprilie 1985

♦♦
♦

Iubite domnule Buzilă,
Nu-ţi imaginezi ce plăcere mi-a făcut scrisoarea ce mi-ai trimis,
din 28 martie a.c. Am savurat rândurile dumitale şi-ţi mulţumesc pentru
sentimentele calde privind persoana mea şi memoria tatălui meu
Constantin Matasă.
Plăcere enormă mi-au făcut şi fotografiile trimise. Toate mi-au mers
la inimă. Mărturisesc însă că am simţit totuşi o mare durere în suflet
văzând că ultima punte de legătură cu muzeul se năruieşte odată cu
plecarea dumitale la 15 mai a.c. Mă obişnuisem cu ideea că vei mai
rămâne încă. Este o despărţire de muzeu, de viaţa şi activitatea tatălui meu,
care sunt sigur că o voi purta încă mulţi ani în fiinţa mea, mai ales totul
raportat la vârsta la care mă găsesc.
S-a rupt ceva şi nu se mai poate înnoda. Păcat! Mai ales când
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Te îmbrăţişează,
Ing. I. Matasă
♦♦
♦
22 iunie 1985
Mult stimate domnule inginer Matasă,
Sosind de la Dorna, unde am fost să îngrijesc de mormintele
părinţilor mei, care au fost deteriorate din cauza îngheţului din iarna
trecută, am găsit scrisoarea de la dvs. La Iaşi am fost găzduit la sora mea şi
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văzând că ultima punte de legătură cu muzeul se năruieşte odată cu
plecarea dumitale la 15 mai a.c. Mă obişnuisem cu ideea că vei mai
rămâne încă. Este o despărţire de muzeu, de viaţa şi activitatea tatălui meu,
care sunt sigur că o voi purta încă mulţi ani în fiinţa mea, mai ales totul
raportat la vârsta la care mă găsesc.
S-a rupt ceva şi nu se mai poate înnoda. Păcat! Mai ales când
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Te îmbrăţişează,
Ing. I. Matasă
♦♦
♦
22 iunie 1985
Mult stimate domnule inginer Matasă,
Sosind de la Dorna, unde am fost să îngrijesc de mormintele
părinţilor mei, care au fost deteriorate din cauza îngheţului din iarna
trecută, am găsit scrisoarea de la dvs. La Iaşi am fost găzduit la sora mea şi

228

In Memoriam

Constantin Matasă

eram programat ca de acolo să plec într-un circuit prin ţară, să ajung şi la
Bucureşti. Dar planul nu s-a îndeplinit deoarece sora mea a fost înştiinţată
despre starea deplorabilă a mormintelor de acolo, trebuind să plec
împreună cu ea de la Iaşi la Dorna.
Vă rog să primiţi cele mai vii mulţumiri şi toată gratitudinea ce v-o
port pentru bunele urări ce mi le adresaţi cu ocazia ieşirii mele la pensie.
Încă nu-mi găsesc noul ritm de viaţă ca pensionar. Nu am depăşit criza
sufletească în care mă aflu. Am impresia că după ce nu mai eşti în
activitate nimeni nu-ţi mai dă atenţie, că societatea nu mai are nevoie de
tine, cu alte cuvinte nu mai eşti bun la nimic.
Acum îmi dau seama cât de fericit a fost părintele Matasă, ilustrul
dvs. tată, care a fost în activitate toată viaţa, până la moarte, ca director de
muzeu. El a fost un om de excepţie, trăindu-şi din plin gloria şi preţuirea
oamenilor, bine meritate. Va fi preţuit şi mai mult de către generaţiile
viitoare, care vor căuta să cunoască munca şi realizările înaintaşilor, a
oamenilor care au fost.
Nu am renunţat la excursia proiectată, aştept până la sfârşitul lunii
curente, să încasez prima pensie şi apoi să plec. Sper să ajung şi în
Bucureşti, să vin pe la dvs., să discutăm despre albumul „C. Matasă” şi
despre alte lucruri importante. Până atunci vă trimit în anexă câteva
fotografii ce ar putea figura în album.
Albumul poate fi confecţionat într-un atelier sau legătorie de cărţi, la
dimensiunile şi formatul dorit de noi şi în funcţie de materialul ce poate fi
introdus în el. Pe lângă fotografii s-ar mai putea introduce acolo articole
decupate din ziare şi reviste scrise de Constantin Matasă sau despre activitatea
lui etc. Fabrica de hârtie şi mucava „Comuna din Paris” din Piatra-Neamţ nu
are un atelier adecvat pentru confecţionarea de albume. Cred că în Bucureşti
s-ar găsi ateliere, în cadrul cooperaţiei meşteşugăreşti, care să aibă şi
cartoane, unde să putem confecţiona albumul la al cărui cost particip şi eu.
Ar fi mai bine ca luna viitoare (iulie), când sper să ajung în
Bucureşti, să-i găsesc acasă pe d-na Nuţa şi pe d-l Nicuşor, pentru a obţine
şi de la dânşii date despre viaţa şi activitatea lui Constantin Matasă,
necesare şi pentru album.
Aş dori să ţin o comunicarem sau expunere despre activitatea
turistică a lui Constantin Matasă. Generaţiile de oameni contemporani lui
nu mai sunt, iar cei tineri nu cunosc nimic despre începutul turismului în
judeţul Neamţ, care este legat de numele lui Constantin Matasă.
La întrebarea ce mi-o puneţi despre desenul în care C. Matasă – cu
Călăuza judeţului Neamţ sub braţ – urcă Ceahlăul, dacă ar fi bine să o dăm

Oficiului Judeţean de Turism Neamţ, cred că încă nu este momentul,
deoarece acolo sunt oameni care nu cunosc cum a luat fiinţă turismul în
judeţul Neamţ, nu cunosc activitatea turistică a lui Constantin Matasă şi
n-ar înţelege ce simbolizează desenul respectiv. La oficiul de turism sunt
expuse pe pereţi fotografii şi panouri mari de popularizare turistică actuală.
Desenul cu Constantin Matasă (înrămat) este inventariat, intrat în
patrimoniul muzeului şi cred că deocamdată aici îi este locul cuvenit – la
muzeul înfiinţat de Constantin Matasă. Am creat la muzeu un fond
documentar „C. Matasă” şi l-am dat în păstrare muzeografului principal A.
Minuţ, om foarte serios şi bine pregătit, care l-a prins pe Constantin
Matasă în viaţă. Muzeul fiind proprietatea ţării va trăi cât ţara. Oamenii
individual sunt trecători, ţara este veşnică.
Închei şi vă rog să primiţi cuvenitele urări de sănătate, viaţă
îndelungată, multă putere şi respectuoase omagii.
Aurel Buzilă

Patru generaţii: Maria Matasă, Constantin Matasă,
Ionel Matasă şi Rodica Matasă (Luchian).
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port pentru bunele urări ce mi le adresaţi cu ocazia ieşirii mele la pensie.
Încă nu-mi găsesc noul ritm de viaţă ca pensionar. Nu am depăşit criza
sufletească în care mă aflu. Am impresia că după ce nu mai eşti în
activitate nimeni nu-ţi mai dă atenţie, că societatea nu mai are nevoie de
tine, cu alte cuvinte nu mai eşti bun la nimic.
Acum îmi dau seama cât de fericit a fost părintele Matasă, ilustrul
dvs. tată, care a fost în activitate toată viaţa, până la moarte, ca director de
muzeu. El a fost un om de excepţie, trăindu-şi din plin gloria şi preţuirea
oamenilor, bine meritate. Va fi preţuit şi mai mult de către generaţiile
viitoare, care vor căuta să cunoască munca şi realizările înaintaşilor, a
oamenilor care au fost.
Nu am renunţat la excursia proiectată, aştept până la sfârşitul lunii
curente, să încasez prima pensie şi apoi să plec. Sper să ajung şi în
Bucureşti, să vin pe la dvs., să discutăm despre albumul „C. Matasă” şi
despre alte lucruri importante. Până atunci vă trimit în anexă câteva
fotografii ce ar putea figura în album.
Albumul poate fi confecţionat într-un atelier sau legătorie de cărţi, la
dimensiunile şi formatul dorit de noi şi în funcţie de materialul ce poate fi
introdus în el. Pe lângă fotografii s-ar mai putea introduce acolo articole
decupate din ziare şi reviste scrise de Constantin Matasă sau despre activitatea
lui etc. Fabrica de hârtie şi mucava „Comuna din Paris” din Piatra-Neamţ nu
are un atelier adecvat pentru confecţionarea de albume. Cred că în Bucureşti
s-ar găsi ateliere, în cadrul cooperaţiei meşteşugăreşti, care să aibă şi
cartoane, unde să putem confecţiona albumul la al cărui cost particip şi eu.
Ar fi mai bine ca luna viitoare (iulie), când sper să ajung în
Bucureşti, să-i găsesc acasă pe d-na Nuţa şi pe d-l Nicuşor, pentru a obţine
şi de la dânşii date despre viaţa şi activitatea lui Constantin Matasă,
necesare şi pentru album.
Aş dori să ţin o comunicarem sau expunere despre activitatea
turistică a lui Constantin Matasă. Generaţiile de oameni contemporani lui
nu mai sunt, iar cei tineri nu cunosc nimic despre începutul turismului în
judeţul Neamţ, care este legat de numele lui Constantin Matasă.
La întrebarea ce mi-o puneţi despre desenul în care C. Matasă – cu
Călăuza judeţului Neamţ sub braţ – urcă Ceahlăul, dacă ar fi bine să o dăm

Oficiului Judeţean de Turism Neamţ, cred că încă nu este momentul,
deoarece acolo sunt oameni care nu cunosc cum a luat fiinţă turismul în
judeţul Neamţ, nu cunosc activitatea turistică a lui Constantin Matasă şi
n-ar înţelege ce simbolizează desenul respectiv. La oficiul de turism sunt
expuse pe pereţi fotografii şi panouri mari de popularizare turistică actuală.
Desenul cu Constantin Matasă (înrămat) este inventariat, intrat în
patrimoniul muzeului şi cred că deocamdată aici îi este locul cuvenit – la
muzeul înfiinţat de Constantin Matasă. Am creat la muzeu un fond
documentar „C. Matasă” şi l-am dat în păstrare muzeografului principal A.
Minuţ, om foarte serios şi bine pregătit, care l-a prins pe Constantin
Matasă în viaţă. Muzeul fiind proprietatea ţării va trăi cât ţara. Oamenii
individual sunt trecători, ţara este veşnică.
Închei şi vă rog să primiţi cuvenitele urări de sănătate, viaţă
îndelungată, multă putere şi respectuoase omagii.
Aurel Buzilă

Patru generaţii: Maria Matasă, Constantin Matasă,
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CONVENŢIUNE MATRIMONIALĂ
Subscrişii Gheorghe Constantiniu şi Ecaterina Gh. Constantiniu,
proprietari, domiciliaţi în com. Doamna, judeţul Neamţu, în vederea
căsătoriei proiectată între fiica noastră d-ra Ana Gh. Constantiniu, cu d-l
Constantin Matasă, student, cu domiciliul în comuna Hangu, acest judeţ şi
pentru a veni în ajutorul sarcinilor căsătoriei, declarăm că constituim dotă
fiicei noastre Ana, următoarea avere:
1) – 2000 (două mii lei) în bani, numerar;
2) – 200 (două sute) prăjini loc rural, posedat după legea însurăţeilor
din anul 1879 şi situate fiind în comuna Doamna, valorând la
suma de 2000, două mii lei;
3) – un imobil din acest oraş, Piatra, strada Petru Rareş nr. 69,
compus dintr-un rând de case, având şase odăi, două antrete, una
cameră, beciu, şură şi spălătorie, dimpreună cu tot locul lor, în
mărime şi după megieşiile specificate prin actul de vinderecumpărare ce posedăm transcris de onor. Trib de Neamţu,
evaluându-se acest imobil, la suma de 6000 (şase mii) lei;
4) trusou, objecte casnice, strae, bijuterii, mobile, şi alte lucruri de
gospodărie, în valoare de 2729 lei (două-mii-şapte-sute-două-zeci
şi nouă) lei, anume prevăzute şi specificate printr-un deosebit
inventar făcut, tot acum şi iscălit de părţi, stipulându-se că
valoarea acestor obiecte mobile nu face vânzarea.
Subscrisa Ana Gh. Constantiniu, fără profesie, din comuna Doamna
declar că sunt mulţumită cu dota ce mi se constituie de părinţii mei.
Subscrisul Constantin Matasă declar că consimt la stipulaţiunile acestui act
şi sunt mulţumit cu dota ce se constituie viitoarei mele soţii, dotă care am
primit-o în administrarea mea, acum la facerea acestui act; ambii viitori
soţi declarăm că ne supunem în totul dispoziţiunelor legei civile, în ce
priveşte regimul dotal.
Făcut şi scris la Piatra-Neamţ, astăzi la una septembrie anul 1901.
Gh. Constantiniu, E. Gh. Constantiniu, Ana Constantiniu,
Constantin Matasă.

Anul 1901 luna septembrie în 1 (una) zi oraşul Piatra. În pretoriul
Tribunalului Judeţean Neamţu şi înaintea noastră C. Alevra preşedinte,
asistat fiind de d-l Dim. Hogea grefier, s-au prezentat d-lor Gheorghe
Constantiniu, Ecaterina Gh. Constantiniu proprietari, domnişoara Ana Gh.
Constantiniu, fără profesie, domiciliaţi în comuna Doamna şi d-l
Constantin Matasă, student, domiciliat în comuna Hangu, toţi cunoscuţi
personal nouă, cerând prin petiţia reg. la nr. 11096 autentificarea presentei
convenţiuni matrimoniale, formată în două exemplare identice, din care
unul scris pe timbru de cinci lei şi iscălit de părţi; iar celălalt pe timbru de
50 bani nesubscris şi cetindu-se de către noi acest act din cuvânt în cuvânt
în faţa şi auzul părţilor. La întrebările puse, dânsele ne-au declarat că cele
conţinute în el sunt cu consimţământul d-lor şi că iscăliturile sunt proprii
ale d-lor, dupe care părţile au iscălit în presenţa noastră şi exemplarul
presentat ne subscris ce urmează a se reţine la dosar şi apoi am vizat
ambele exemplare, pentru ne schimbare. Noi luând act de declaraţiunele
părţilor, în virtutea art. 1171 lit. 8 şi urm. Dăm autenticiţia legală
presentului act. Se constată că cerirea de autentificare s-a scris pe timbru
de cinci lei, pe care s-a aplicat şi anulat un timbru mobil de 30 bani.
Preşedinte C. Alevra, grefier D. Hogea, nr. 489 aut.
1901 septembrie 1
Ordonanţă de Transcripţiune
Noi Preşedintele Tribunalului Neamţu.
Având în vedere cerirea făcută de Gheorghe Constantiniu, Ecaterina
Gh. Constantiniu, d-ra Ana Gh. Constantiniu şi d-l Constantin Matasă, prin
petiţia reg. la nr. 11097 de a se transcrie în registrul foilor dotale cât şi în
acel de Transcripţiuni convenţiunea matrimonială autentificată de acest
Tribunal astăzi, intervenită între cei doi dintâi, ca înzestrători şi cei doi din
urmă ca viitori soţi.
Având în vedere că prin presenta convenţiune matrimonială între
altă avere mobilă, în valoare de 4729 lei se constituie ca dotă şi
următoarele două imobile: un pământ rural în mărime de 200 (două sute)
prăjini situat în comuna Doamna şi evaluat la suma de 2000 (două mii) lei
şi un imobil din acest oraş Piatra, strada Petru-Rareş nr. 69, evaluat la
suma de 6000 lei.
Văzând şi art. 708 şi următorii şi 722 din Pr. Civilă,
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CONVENŢIUNE MATRIMONIALĂ
Subscrişii Gheorghe Constantiniu şi Ecaterina Gh. Constantiniu,
proprietari, domiciliaţi în com. Doamna, judeţul Neamţu, în vederea
căsătoriei proiectată între fiica noastră d-ra Ana Gh. Constantiniu, cu d-l
Constantin Matasă, student, cu domiciliul în comuna Hangu, acest judeţ şi
pentru a veni în ajutorul sarcinilor căsătoriei, declarăm că constituim dotă
fiicei noastre Ana, următoarea avere:
1) – 2000 (două mii lei) în bani, numerar;
2) – 200 (două sute) prăjini loc rural, posedat după legea însurăţeilor
din anul 1879 şi situate fiind în comuna Doamna, valorând la
suma de 2000, două mii lei;
3) – un imobil din acest oraş, Piatra, strada Petru Rareş nr. 69,
compus dintr-un rând de case, având şase odăi, două antrete, una
cameră, beciu, şură şi spălătorie, dimpreună cu tot locul lor, în
mărime şi după megieşiile specificate prin actul de vinderecumpărare ce posedăm transcris de onor. Trib de Neamţu,
evaluându-se acest imobil, la suma de 6000 (şase mii) lei;
4) trusou, objecte casnice, strae, bijuterii, mobile, şi alte lucruri de
gospodărie, în valoare de 2729 lei (două-mii-şapte-sute-două-zeci
şi nouă) lei, anume prevăzute şi specificate printr-un deosebit
inventar făcut, tot acum şi iscălit de părţi, stipulându-se că
valoarea acestor obiecte mobile nu face vânzarea.
Subscrisa Ana Gh. Constantiniu, fără profesie, din comuna Doamna
declar că sunt mulţumită cu dota ce mi se constituie de părinţii mei.
Subscrisul Constantin Matasă declar că consimt la stipulaţiunile acestui act
şi sunt mulţumit cu dota ce se constituie viitoarei mele soţii, dotă care am
primit-o în administrarea mea, acum la facerea acestui act; ambii viitori
soţi declarăm că ne supunem în totul dispoziţiunelor legei civile, în ce
priveşte regimul dotal.
Făcut şi scris la Piatra-Neamţ, astăzi la una septembrie anul 1901.
Gh. Constantiniu, E. Gh. Constantiniu, Ana Constantiniu,
Constantin Matasă.

Anul 1901 luna septembrie în 1 (una) zi oraşul Piatra. În pretoriul
Tribunalului Judeţean Neamţu şi înaintea noastră C. Alevra preşedinte,
asistat fiind de d-l Dim. Hogea grefier, s-au prezentat d-lor Gheorghe
Constantiniu, Ecaterina Gh. Constantiniu proprietari, domnişoara Ana Gh.
Constantiniu, fără profesie, domiciliaţi în comuna Doamna şi d-l
Constantin Matasă, student, domiciliat în comuna Hangu, toţi cunoscuţi
personal nouă, cerând prin petiţia reg. la nr. 11096 autentificarea presentei
convenţiuni matrimoniale, formată în două exemplare identice, din care
unul scris pe timbru de cinci lei şi iscălit de părţi; iar celălalt pe timbru de
50 bani nesubscris şi cetindu-se de către noi acest act din cuvânt în cuvânt
în faţa şi auzul părţilor. La întrebările puse, dânsele ne-au declarat că cele
conţinute în el sunt cu consimţământul d-lor şi că iscăliturile sunt proprii
ale d-lor, dupe care părţile au iscălit în presenţa noastră şi exemplarul
presentat ne subscris ce urmează a se reţine la dosar şi apoi am vizat
ambele exemplare, pentru ne schimbare. Noi luând act de declaraţiunele
părţilor, în virtutea art. 1171 lit. 8 şi urm. Dăm autenticiţia legală
presentului act. Se constată că cerirea de autentificare s-a scris pe timbru
de cinci lei, pe care s-a aplicat şi anulat un timbru mobil de 30 bani.
Preşedinte C. Alevra, grefier D. Hogea, nr. 489 aut.
1901 septembrie 1
Ordonanţă de Transcripţiune
Noi Preşedintele Tribunalului Neamţu.
Având în vedere cerirea făcută de Gheorghe Constantiniu, Ecaterina
Gh. Constantiniu, d-ra Ana Gh. Constantiniu şi d-l Constantin Matasă, prin
petiţia reg. la nr. 11097 de a se transcrie în registrul foilor dotale cât şi în
acel de Transcripţiuni convenţiunea matrimonială autentificată de acest
Tribunal astăzi, intervenită între cei doi dintâi, ca înzestrători şi cei doi din
urmă ca viitori soţi.
Având în vedere că prin presenta convenţiune matrimonială între
altă avere mobilă, în valoare de 4729 lei se constituie ca dotă şi
următoarele două imobile: un pământ rural în mărime de 200 (două sute)
prăjini situat în comuna Doamna şi evaluat la suma de 2000 (două mii) lei
şi un imobil din acest oraş Piatra, strada Petru-Rareş nr. 69, evaluat la
suma de 6000 lei.
Văzând şi art. 708 şi următorii şi 722 din Pr. Civilă,
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În vederea acestora ordonăm transcrierea acestei convenţiuni
matrimoniale în registrul foilor dotale şi în extract în acel de mutaţiuni.
Dată astăzi una septembrie 1901.
Preşedinte C. Alevra, grefier D. Hogea.
Conformă,
s.s. indescifrabil
România
Grefa Tribunalui Neamţ
Copia prezentă fiind conformă cu originala convenţiune
matrimonială, transcrisă în Registrul Foilor Dotale ale acestui Tribunal sub
nr.26 din 1 septembrie anul 1901, se legalizază.
Grefier, s.s. indescifrabil.
Nr. 13409
1915 aprilie 20
Inventar
Obiectele mobile, constituite dotă de către noi Gheorghe şi
Ecaterina Constantiniu fiicei noastre Ana la căsătoria cu d-l Constantin
Matasă, în sumă totală de 2729 lei, evaluându-se fiecare obiect în parte
după cum urmează:
Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Natura obiectelor
Una icoană Sfânta Ana, îmbrăcată cu argint
Una candelă de argint
Una braţeletă de aur
Un broş cu smarald diamante şi rubine
Una pereche cercei de aur, cu broş încrustate cu
mărgăritare
Trei cruciuliţe de aur cu lănţugel (una cu mărgăritare)
Trei inele de aur cu mărgăritare şi diamante
Un ceas de aur cu lanţ de aur şi broş cu diamante
Cinci paftale de argint
Una cruce mare de argint
Două candelabre de alamă galbănă de părete
Una râşniţă pentru cafe
Un chiuliţă de alamă
Două sfeşnice de alamă
Trei linguri de aramă
Două tavale mari de aramă
12 furculiţi, 12 cuţite şi 12 linguri de masă
12 linguriţi de argint suflate cu aur cu tot serviciul
12 farfurii şi un castron

Lei
…
20
100
200
100
150
150
200
50
50
30
10
6
6
40
12
36
150
6

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

12 pahare pentru vin
Trei duzini şervete pentru masă
Şase şervete şi o faţă de masă pentru cafe cu lapte
Două deci prosoape
Opt feţe de masă
Şase prostire pentru curat cu dantele
Şase prostire de noapte
Douăsprezece buc. cămeşi
Douăsprezece capoţele
Şase fuste albe
Douăsprezece grimele pentru cap
Două duzini batiste de mână
Douăsprezece perechi ciorapi
Două scoarţe albe de lână ţigaie
Patru lăicere
Două plapume de satin bun
Două saltele
Două crivate de fier lux
Şase scaune de Marsilia
Două mese de frasin
Două oglinzi mari
Un cufăr (sipet)
Un cuer pentru haine
Una lampă suspensivă
Şase rochii de lână
Două jachete, una de vară şi alta de iarnă
Una pereche ghete, pantofi, galoşi şi şoşoni
Două coverturi pentru crivăţ
Opt perini de cap cu două rânduri feţe
Patru prostiri de ogheal
Un sfeşnicar turnat de schijă
Un garderob pentru păstrat haine
Un ariston cu 12 table
Total

233
6
50
10
40
40
30
20
36
35
30
6
6
12
100
30
80
50
100
36
30
70
20
16
24
200
80
36
20
40
20
20
70
50
2729

Făcut şi subscris astăzi una septembrie 1901, s.s. indescifrabil.
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În vederea acestora ordonăm transcrierea acestei convenţiuni
matrimoniale în registrul foilor dotale şi în extract în acel de mutaţiuni.
Dată astăzi una septembrie 1901.
Preşedinte C. Alevra, grefier D. Hogea.
Conformă,
s.s. indescifrabil
România
Grefa Tribunalui Neamţ
Copia prezentă fiind conformă cu originala convenţiune
matrimonială, transcrisă în Registrul Foilor Dotale ale acestui Tribunal sub
nr.26 din 1 septembrie anul 1901, se legalizază.
Grefier, s.s. indescifrabil.
Nr. 13409
1915 aprilie 20
Inventar
Obiectele mobile, constituite dotă de către noi Gheorghe şi
Ecaterina Constantiniu fiicei noastre Ana la căsătoria cu d-l Constantin
Matasă, în sumă totală de 2729 lei, evaluându-se fiecare obiect în parte
după cum urmează:
Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Natura obiectelor
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Una candelă de argint
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Un broş cu smarald diamante şi rubine
Una pereche cercei de aur, cu broş încrustate cu
mărgăritare
Trei cruciuliţe de aur cu lănţugel (una cu mărgăritare)
Trei inele de aur cu mărgăritare şi diamante
Un ceas de aur cu lanţ de aur şi broş cu diamante
Cinci paftale de argint
Una cruce mare de argint
Două candelabre de alamă galbănă de părete
Una râşniţă pentru cafe
Un chiuliţă de alamă
Două sfeşnice de alamă
Trei linguri de aramă
Două tavale mari de aramă
12 furculiţi, 12 cuţite şi 12 linguri de masă
12 linguriţi de argint suflate cu aur cu tot serviciul
12 farfurii şi un castron

Lei
…
20
100
200
100
150
150
200
50
50
30
10
6
6
40
12
36
150
6

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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Două scoarţe albe de lână ţigaie
Patru lăicere
Două plapume de satin bun
Două saltele
Două crivate de fier lux
Şase scaune de Marsilia
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Două oglinzi mari
Un cufăr (sipet)
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Şase rochii de lână
Două jachete, una de vară şi alta de iarnă
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Două coverturi pentru crivăţ
Opt perini de cap cu două rânduri feţe
Patru prostiri de ogheal
Un sfeşnicar turnat de schijă
Un garderob pentru păstrat haine
Un ariston cu 12 table
Total
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6
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40
40
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36
35
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6
6
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100
30
80
50
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36
30
70
20
16
24
200
80
36
20
40
20
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70
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Făcut şi subscris astăzi una septembrie 1901, s.s. indescifrabil.
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atunci decît modesta sumă de 19.031 lei. Tot în acest an Comitetul pierde
pe unul dintre cei mai stăruitori membri, pe Ion Savin, „vrednicul creştin”
cum îl arată un proces verbal din acea vreme, iar în 1918 cade alt stâlp al
Parohiei, preotul paroh C. Ghiorghiu.

RAPORTUL PREZENTAT DE CONSTANTIN MATASĂ
LA SFINŢIREA NOII BISERICI PRECISTA
După cum se ştia până mai acum nu de mult în urmă, vechimea
bisericilor din Piatra Neamţ, afară de Sfântul „Ioan Domnesc” a lui Ştefan
cel Mare, n-ar fi depăşit 150 ani. Era însă, cu drept cuvânt greu de înţeles
cum un târg vechi ca Piatra, cu o viaţă înfloritoare încă de pe la finele
secolului al XVI lea să nu fi avut decât o singură biserică. În adevăr, într-un
act din 1457, prin care Ştefan cel Mare întăreşte mănăstirii Bistriţa o danie
făcută de Alexandru cel Bun, este scris de un „piser” cu numele Toma,
„din mănăstirea unde este hramul Adormirea Maicii Domnului din Piatra”.
Mai târziu, pe la 1635, un călător străin, trecând prin Piatra, spune că erau
aici numai două biserici, din care una de piatră, Sfântul Ioan Domnesc.
Cea de-a doua, pe care nu o numeşte, era desigur Precista, mai săracă şi
construită din lemn.
În 1827, pe locul unei construcţii mai vechi se ridică, tot din lemn,
biserica ce mai dăinuieşte şi astăzi, cu radicale prefaceri, acoperită din nou
şi lărgită în 1865.
Încă de prin 1895, credincioşii – în mare parte plutaşi şi negustori
de lemn – din Precista sau mahalaua Bistriţei cum se mai numea atunci, au
început să se gândească la ridicarea unei noi biserici. Cea dintâi adunare în
acest scop s-a ţinut la 7 ianuarie 1902, iar la 25 decembrie 1906 a avut loc
a doua mare adunare.
„Cu inimă curată şi cu credinţă în Dumnezeu – scrie în procesul
verbal din 1902 – ne-am hotărât ca împreună cu ajutorul Celui
Atotputernic să ridicăm o nouă biserică pentru lauda Domnului şi
îndreptarea sufletelor noastre şi a urmaşilor noştri”.
La 17 aprilie 1907 Sf. Mitropolie dă comitetului ales în acest scop
binecuvântarea de a lucra. Preşedinte al comitetului de construcţie a fost,
multă vreme, magistratul Alexandru Stan.
O încheiere din 1913 a Comitetului constată că încasările merg greu
din pricina zvonurilor de război, cum şi din pricina unei scarlatine ce a
îndoliat atunci multe case din târgul nostru. Nu se putuse aduna până

Aspect din timpul construcţiei noii biserici Precista.

Luând din acest moment conducerea parohiei, am lărgit Comitetul,
întărindu-l şi cu membri din afară, oameni cu mare influenţă în viaţa
publică din localitate: prefectul Petru Rosetti Bălănescu şi primarul Oscar
State, ca preşedinţi de onoare, Alex. Stan era preşedinte activ, Gh.
Plăcinteanu casier şi preotul paroh C. Matasă secretar, în timp ce avocatul
Remus Şoarec, profesorul N. Stoenescu, avocatul N. Ioaniu, institutorul N.
Constantiniu, profesorul Panaite Popovici, institutorul S. Scutărescu,
inspectorul şcolar Alexandru Ghiorghiu, V. Popa Burcă, Ghiţă Ştefănescu,
Iorgu Albu, Ion Breţcanu, Cristea Iosub, Panaite Crivăţ, Gh. Ardeleanu, C.
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Groholschi, V. Plăcintă, Ion Moroşanu şi Ionel Diaconescu erau membri.
Deoarece începuse să se facă tot mai simţită devalorizarea
banului, nu s-a mai putut conta numai pe ajutorul enoriaşilor parohiei.

În 1919, Consiliul Parohial hotărăşte ca noua biserică să se
construiască în jurul celei vechi, dar, în curând se părăseşte această părere şi
în 1921 cumpărăm cu 50.000 lei întregul teren ce se vede astăzi în jurul celei
noi. N-aş fi putut determina această schimbare de părere fără concursul şi
înţelegerea lui Remus Şoarec şi a lui Oscar State, primarul de atunci.
În 1922 se alege un nou comitet sub preşedenţia subsemnatului, iar
în 1926 se întocmeşte de către T. Dumitrescu, contabil expert, o situaţie a
întregii gestiuni, începând de la 1907. S-a găsit că fondul de construcţie se
ridicase la suma de 483.591 lei şi 94 de bani.
În 1929, Alexandru Gheorghiu, casierul comitetului, fiind numit
inspector şcolar, se încredinţează părintelui T. Borş casieria, sarcină pe
care a îndeplinit-o cu devotament până la terminarea bisericii. Consiliul
parohial a socotit suficientă această sumă ca să înceapă lucrarea. Şi aşa, în
1930 s-a pus piatra fundamentală a acestui Sfânt Lăcaş a cărui sfinţire se
face astăzi. După o stăruinţă de 9 ani, întreaga lucrare, condusă efectiv de
arhitecţii Bolomey şi Droz, este gata, în afară de tencuielile interioare.
Pentru ridicarea acestui Sfânt Lăcaş, s-au cheltuit până astăzi
următoarele sume: 7.856.943 lei a costat construcţia propriu-zisă; 3.035.343
lei împrejmuirea şi ferestrele; 14.843.547 lei catapeteazma; 9.800.000 lei
stranele şi mobilierul; 45.717.576 lei pictura; 6.450.522 lei instalaţia apei,
luminii şi covoarele de lână în suprafaţă de 80 de metri pătraţi.
Dacă fabrica de hârtie din Piatra-Neamţ nu ne-ar fi executat în mod
gratuit diverse lucrări de specialitate, dacă n-am fi primit din partea mai
multor credincioşi contribuţii în natură, cum a fost aurul, cu care s-au
poleit în foc crucile mari de pe biserică, argintul din care s-au confecţionat
gratuit cadelniţa şi chivotul, şi dacă atâţia gospodari n-ar fi oferit luni de
zile masa în mod gratuit atât pictorilor cât şi unora dintre meşterii care au
lucrat la biserică, ar fi trebuit să mai cheltuim încă multe zeci de milioane.
În total, lucrările al căror cost s-a arătat mai sus se ridică la suma
de: 109.986.082 lei.
Însemnând cu acest prilej şi numele ctitorilor mari ai noii biserici,
socot nimerit să aşezăm în fruntea acestei cinstite liste pe ctitorul bisericii
vechi şi anume: Negoiţă Stere, care în 1827 dăruieşte bisericii o evanghelie
îmbrăcată în argint. Cu un an mai înainte, Catinca Isăcescu dăruise
bisericii Precista o dugheană în Uliţa Mare. În 1909 Sofia Penescu din Iaşi
dăruieşte pentru pomenirea ei, a fiicei sale Adela şi a nepoatei Cecilia o
frumoasă salbă de aur.
Argintăria vechii biserici se înmulţeşte apoi cu un disc şi o steluţă,
în greutate de 525 grame, dăruite în 1939 de cel ce vă scrie aceste rânduri.
În anii următori au mai dăruit: N. Serghie, o casă, din vânzarea căreia să se

Fotografii de la sfinţirea bisericii Precista.

A trebuit să începem a căuta şi alte resurse, organizând conferinţe
publice, serbări, apoi o colaborare în exploatarea unui cinematograf, cum
şi comercializarea unui mic parchet din lunca Tabonului ce ni s-a dăruit de
stat prin stăruinţa fostului prefect Leon Mrejeru. Cinematograful
îndeosebi, datorită bunăvoinţei proprietarului D. Leventis, a adus bisericii,
ani de-a rândul, un frumos beneficiu.
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cumpere un clopot; Neculai şi Maria Forman o cruce mare care s-a pus pe
una din turlele noii biserici, Gheorghe şi Maria Iconariu, altă cruce în
acelaşi scop; Ion şi Elena Bălănescu au făcut vitrina de fier de la
Proscomidie; preotul T. Borş a dăruit crucile de pe altar şi N. Chirilescu şi
I. Cojoc, crucea de pe cupolă. Asemenea s-a primit o donaţie de 15.000 lei
de la Teodor şi Aspasia Dornescu şi alta de 30.000 lei de la Zoe şi
Costache Mironescu. Tot atunci au mai dăruit Ion Breţcanu 20.000 lei şi
Eugenia I. Popa Burcă 50.000 lei.
Însemnate sume au dăruit: Ministerul Cultelor 6.785.000; Ministerul
de Finanţe prin stăruinţa domnului ministru Gh. Vântu 4.000.000 lei;
Ministerul Domeniilor 20.000.000 lei; Preşedenţia Consiliului de Miniştri
5.000.000 lei; Cooperativa „Albina” 1.000.000 lei; Sf. Mitropolie 1.000.000
lei; Divizia a IV a Munte 500.000 lei; muncitorii şi fabrica de hârtie din PiatraNeamţ 1.544.000 lei; muncitorii şi fabrica de celuloză 685.500 lei; Fabrica
Apretura Bucureşti 3.000.000 lei; Uzinele Malaxa şi domnul Director General
I. Matasă 27.000.000 lei; Primăria oraşului Piatra 325.000 lei; Camera de
Comerţ din Piatra 500.000 lei; Federala „Alexandru cel Bun” 500.000 lei.

lei; Neculai Chirilescu 500.000 lei; General Gh. Manoliu 840.000 lei; D.
Constantinescu 300.000 lei; Gh. Bogdăneanu 300.000 lei; C. Bogdăneanu şi
d-ra Nica 400.000 lei; avocat C. Vrânceanu si Mărioara 300.000 lei;
C.I.Mitroi 12.000.000 lei cu care s-a cumparat un policandru; I. Bulgaru
2.000.000 lei; Gh. Trâmbischi 1.000. 000 lei; inginer N. Simionescu şi soţia
sa Virginia 1.000.000 lei; inginer Ionel Matasă şi Viorica 500.000 lei;
Margareta şi Rică Ardeleanu 300.000 lei; Coca şi M. Fodor 300.000 lei;
Neculai si Zamfira Alexandrescu 300.000 lei; Maria Gasparic 500.000 lei;
Tache şi Maria Budacă 2.000.000 lei; Dumitru şi Maria Chertic, preotul V.
Anghel şi Elena 6.700.000 lei; Elena şi defunctul I. Hulpoi 2.055.000 lei;
Gh. Neculai 1.200.000 lei; V.V. Teodorescu 1.000.000 lei; Filoteea Ursuleac
2.020.000 lei; preotul S. Ungureanu 1.000.000 lei în amintirea fiului sau
magistrat M. Ungureanu; Ion si Maria Comaroni 500.000 lei; preot C.
Matasă şi Ana 1.000.000 lei; V. Huci 300.000 lei; Jan Diaconescu şi
Ştefania 3.000.000 lei, Toma şi Ana Popa Burcă 1.000.000 lei, Preot
D.Calapăr 1.000.000 lei; Vasile şi Natalia Popa Burcă 1.061.900 lei; V.
Florea şi Elena 500.000 lei;Virgil şi Zamfira Himeş 500.000 lei; Virginia
Apostoae 1.000.000 lei; Maica Meropia Ivanovici 1.000.000 lei.
Nu pot uita concursul devotat ce l-am avut din partea marii
majorităţi a membrilor din Consiliul Parohial, cât şi a domnilor epitropi şi
anume: preot M. Gavrilescu, preot T. Borş, domnii Alexandru Gheorghiu,
inginer N. Simionescu, V. Popa Burcă, Ilie Rogin, I. Creţu, I. Harabagiu,
S. Dănăilă, Gh. Bogdăneanu, Gh. Popârţac, Gh. Oprea, C. Ciobanu, C.
Cenuşă, I. Miron, I. Tarhon, N. Chirilescu, Gh. Roşu. Menţionez îndeosebi
strădania deosebită a părintelui Borş, cum şi a domnilor P. Averescu, Ion
Oţet şi inginer Simionescu care au adăugat şi preţioase donaţii. Remarcăm
apoi şi M-rea Văratic, în atelierul căreia s-au lucrat covoarele bisericii cu
preţ ieftin şi în cele mai bune condiţii. De asemenea trebuie să mulţumesc
firmei „Carol Mayer” din Bucureşti care n-a luat bani pentru lucrul
chivotului şi al cădelniţei. Mulţumesc de asemeni doamnei şi domnului
prefect C. Prisnea pentru concursul cald ce mi l-a dat în pregătirea
sărbătorii de astăzi, cum şi domnului primar Gheorghiţă. Numele
persoanelor care au dăruit stranele, candelele, şfeşnicele, candelabrele etc.
se vor marca spre amintire, pe obiectele dăruite.
Comitetul nostru a hotărât, cu un an în urmă, ca donatorii cu sume
mai mari de 300.000 lei să fie socotiţi ca ctitori. Socot de cuviinţă să mai
însemnăm aici şi numele celor ce s-au străduit în mod deosebit pentru
adunarea fondurilor: astfel N. Burculeţ a colectat până în prezent suma
de 3.137.000 lei, domnul Anton Tulbure, directorul Fabricii de Hârtie
Piatra Neamţ, care a colectat 2.329.100 lei, părintele casier T. Borş a

Tabloul votiv din interiorul bisericii Precista, înfăţişându-l pe C. Matasă.

Alte donaţiuni: parohia Răpciune-Ceahlău 250.000 lei; Gheorghe şi I.
Popa comercianţi 3.200.000 lei; Neculai, Ana si Gh. Andreescu 1.500.000
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colectat cu carnetul sfinţei sale suma de 15.159.000 lei şi subsemnatul
suma de lei 27. 682.500.
Mă folosesc de acest prilej să aduc cele mai calde mulţumiri
direcţiei generale a Fabricii de Hârtie Piatra Neamţ şi îndeosebi domnului
director A. Tulbure ca şi domnului inginer P. Averescu, cărora li se
datorează în mare măsură sporul lucrului în înzestrarea noii biserici. Nu
voi uita niciodată cât sprijin şi încurajare am întâmpinat necontenit în
persoana domnului N. Forman, destoinicul şef al atelierului mecanic de pe
lângă fabrica de hârtie, care, ori de câte ori i s-a cerut să facă ceva pentru
biserica noastră, n-a ştiut ce înseamnă nu.
Sunt recunoscător deopotrivă domnului M. Novacovschi, iscusitul
electrician al acestei fabrici, care a perfectat instalaţia de lumină a bisericii şi
a montat policandrele cele două lucrate din bronz oxidat şi dăruite de domnii
C. Mitroi şi I. Bulgariu din Ploieşti. Tot domnul Novacovschi a montat şi
pus la punct superbul candelabru florentin ce ne-a fost dăruit zilele acestea
de bunul meu prieten, avocatul C. Vrânceanu din Bucureşti. Al doilea
candelabru de cristal, altă podoabă a bisericii noastre, ne-a fost dăruit de
Ioana şi Dumitru Hasnaş. Menţionez asemenea cu recunoştinţă pe şefii de
echipă care, mai ales anul trecut, au colindat parohia stradă cu stradă pentru
strângerea fondurilor necesare lucrărilor în curs: N. Covrig, I. Simionescu,
N. Blaga, Gh. Roşu, I. Creţu, V. Panţiru, Gh. Costandiş, Gh.Popescu, V.
Lămătic, I. Harabagiu, Al. Stoiculescu, N. Brustureanu, Gh. Bogdăneanu, D.
Cojocaru, I. Şerbescu, Ecaterina Torineli şi Sandu Dănilă.
Iar dacă construcţia bisericii s-a executat în cele mai bune condiţii,
cu mare grijă în alegerea materialelor şi totdeauna pe preţuri modeste,
aceasta o datorez corectitudinii şi marii experienţe a cunoscutului nostru
antreprenor, domnul Carol Zane. Nici timpul şi nici împrejurarea nu ne
permit să înfăţişăm mai în amănunt toate contribuţiile prin care s-a ridicat
acest sfânt lăcaş. Sunt doar 45 de ani de când a început stăruinţa şi lucrul,
astfel că numărul celor care au ajutat într-un fel sau altul este, evident,
foarte mare. Toate aceste nume vor fi trecute însă la locul lor în
pomelnicul mare al bisericii noi. Pentru ca să se fi putut îndeplini numai cu
lucruri făcute frumos şi durabil înzestrarea acestei biserici, a trebuit să
înfrunt două greutăţi peste măsură de mari: seceta persistentă din acest an
şi devalorizarea banului. Socot deci o adevărată minune că a fost astăzi cu
putinţă sfinţirea şi deschiderea ei. Nu odată s-a întîmplat să dau peste
greutăţi, în săvârşirea lucrului ce-l aveam de executat, greutăţi peste care
se părea că nu voi mai putea trece.
Şi totuşi, de unde nici nu bănuiam îmi venea o rază de lumină, o

fericită posibilitate de biruinţă. Nu m-au descurajat greutăţile, nu m-am
lăsat înveninat de bârfeli, ci mi-am căutat de drumul meu. Ştiam că munca
mea era închinată lui Dumnezeu şi binelui obştesc şi mai ştiam apoi că
sămânţa oamenilor buni n-a pierit încă de pe pământ.
Mai ales mi se umplea inima de sănătoasă mulţumire, constatând la
fiecare pas atâta înţelegere şi apreciere pentru lucrul cel bun şi atâta
credinţă fierbinte în sufletul mulţimei de jos. Aceasta mă încuraja şi-mi
sporea puterile. Cum s-ar fi putut să nu izbutesc? Faptul însuşi că vedeam
lucrul sporind zi de zi şi mai ales că acest lucru este plăcut şi apreciat de
toţi, chiar şi de unii din necredincioşi, mă făcea să trăiesc într-o necurmată
sărbătoare, să mă simt fericit. Acesta este secretul succesului meu în
ridicarea acestui sfânt lăcaş, ca şi în celelalte treburi pe care mi-a ajutat
bunul Dumnezeu să le săvârşesc.

Catapeteasma (tâmpla) bisericii Precista.

Ţin să mai menţionez pentru ştiinţa celor pe care îi interesează arta,
întâi că tâmpla ce se vede, executată de Liceul Industrial de băieţi din
localitate, după modelul ce l-am dat, este o copie a minunatei catapetesme
a Mânăstirei Bisericani, ctitoria lui Ştefăniţă Vodă din 1512 şi, al doilea
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că, icoanele din catapeteasma noastră nu sunt decât cele care în 1827
împodobeau, artistic zugrăvite, tâmpla vechii biserici.
Dacă am scăpat din vedere în acest sumar raport, vreo contribuţie,
ori vreun nume vrednic de amintit la marea noastră serbare de astăzi, n-am
făcut-o cu voinţă, ci numai din fireasca pricină că mintea omului ori cu
câtă grijă ar lucra, nu poate reţine întregul noian de fapte bune, de simţuri
alese ce s-au manifestat vreme de aproape jumătate de veac de când se
lucrează pentru această biseică. „Bunul Dumnezeu însă, care vede într-ascuns,
va răsplăti fiecăruia întru arătare.”
21 mai 1947

Biserica Precista ( imagine actuală).

Interviu

CU PĂRINTELE MATASĂ,
PE UN DRUM DE DOUĂ SECOLE
– L-ai cunoscut pe părintele Matasă? De ce nu-l cauţi şi să-l
stârneşti apoi la vorbă, să consemni, într-un interviu, ceea ce-ţi va spune. E
cu adevărat un tezaur de amintiri.
– De numele lui am auzit, dar personal nu i-am aflat cunoştinţă.
– E teolog şi arheolog. În preoţie, osârdia lui a înzestrat PiatraNeamţ cu un lăcaş care se înscrie printre edificiile impotante ale oraşului.
Iar ca arheolog a organizat preţioase cercetări privind trecutul milenar al
locurilor şi al oamenilor din Moldova lui, ctitorind şi un muzeu socotit
drept una dintre realizările de seamă din domeniu, care îşi aduce
contribuţia la cunoaşterea istoriei poporului nostru.
Nu întârzia! Du-te de îndată! Se cuvine să laşi orice altă preocupare
de moment şi să te repezi să-l vezi. Ve-i pleca de la el cu tolba plină, care-ţi
va da de lucru pe mult timp. Grăbeşte-te! E trecut de nouăzeci de ani…
(…)
Reporter: – Ce înţelegeţi prin „Binele Moral”, despre care aţi scris
o lucrare cu temeiuri filosofice? l-am întrebat pe amfitrionul meu.
C. Matasă: – În puţine cuvinte, pentru că nu toţi au avut prilejul să
citească scrierea mea, am să vă spun că nu întotdeauna binele e şi moral,
dar în esenţa lui, binele se dezvoltă pe dragostea de om, de aproapele său,
de pasiunea în muncă. De aici, din acest prag, pornesc întreaga mea
analiză filtrată prin experienţa civilizaţiei şi acumulările de observaţie din
propria mea viaţă, o viaţă îndelungată, după cum vedeţi, în care n-am
huzurit ci am trudit, cu osârdie, în propovăduirea învăţăturilor moştenite şi
în cercetările adâncite în secole, privind trecutul locurilor şi aşezările
oamenilor, rosturile lor, pe aceste meleaguri ale Moldovei.
Rep. – Dumneavoastră, părinte, sunteţi mai bătrân decât secolul
nostru. Poate că aţi consimţi să-mi vorbiţi din trecut, fără altă călăuză decât
amintirile, astfel după cum vă apar ele pe ecranul intim al memoriei…
C. M. – Pe Ştefan cel Mare, bunăoară, nu l-am cunoscut personal
(ţine să ne asigure, surâzând, cu o vagă undă de ironie şi bunătate, probabil
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pentru a reprima, cu generoasă înţelegere părintească afirmaţia mea că e
mai bătrân decât secolul nostru, că e însuşi trecutul…), dar pot subscrie că
din tot ceea ce am cercetat, îl consider pe el, Ştefan cel Mare, cu adevăr
drept cea mai proeminentă figură a Moldovei, prin esenţă, prin înfăptuiri,
prin moştenirea pe care ne-a lăsat-o. Şi acum, de bine ce am pornit de la
Ştefan cel Mare, s-o luăm binişor în adâncimile trecutului şi să-i dibuim în
scrinul amintirilor pe cei din anii mai vechi sau mai apropiaţi zilelor
noastre… Ptolemeu, bunăoară, mi-a dat mult de lucru, pentru că folosindu-i
o indicaţie despre o cetate dacică la vest de Siret, fără însă să o precizeze,
am tot cercetat şi am săpat pentru a avea şi mărturia concretă că e vorba de
Petrodava, Piatra-Neamţ cea a noastră, din zilele României. Şi până la
urmă am dovedit-o, cu argumente şi temeiuri ştiinţifice.
Rep. – I-aţi aflat documentele?
C.M. – Fireşte. În arheologie, documentele-s scrise pe piatră şi
metal. Astea-s hrisoavele care au rezistat de-a lungul veacurilor, prin sita
anilor. Dintre cioburi, din pământ, apar indicaţiile, şi munca cu copiii, în
ieşirile voluntare la câmp, pe vremea când funcţionam şi la catedră, aducea
multe foloase cercetării, muncii de depistare, căci indicii apar din te miri
ce şi de unde… La Cozla, bunăoară, ca şi la Bâtca Doamnei, am aflat
cetăţi dacice cu rezultate care aduc o preţioasă contribuţie istorică asupra
locurilor şi trecutei vieţi pe teritoriul Moldovei.
Rep. – Şi din desişul anilor mai apropiaţi, ca om şi ca activist
cultural, pe cine mai desluşiţi, ce figuri şi ce întâmplări vă apar?
C.M. – Din tot ce am citit şi am cunoscut, din povestirile altora, din
studiile mele şi din contacte nemijlocite, pe cale directă, îi socot pe
Nicolae Bălcescu, pe Mihai Eminescu şi pe Vasile Alecsandri, oameni din
secolul meu, drept cei mai reprezentativi fii ai neamului nostru, în epoca
din cele două secole. Eu îndrăznesc chiar să-i compar şi să-i alătur marilor
valori ale culturii eline din antichitate. Dar să vă satisfac îndemnul şi să vă
vorbesc şi despre oamenii pe care i-am cunoscut direct şi nemijlocit, în
lunga mea activitate: pe domnul Calistrat Hogaş, bunăoară pe care l-am
avut profesor de latină şi română la Seminarul din Roman şi cu care, apoi,
m-am reîntâlnit la Piatra-Neamţ (…). De domnul Calistrat Hogaş mă leagă
atâtea amintiri că aş putea, zău, umple un întreg volum. Dar cine se mai
opreşte oare la tot ce se reţine din contactul cu oamenii, fie ei chiar oameni
de seamă, oameni deosebiţi?… A, iată, îl revăd pe domnul Spiru Haret, o
mare şi luminoasă figură de savant şi de bărbat de stat, o făclie nestinsă a
culturii româneşti. Savant în studiile sale, un organizator desăvârşit în
activitatea lui de ministru, patriot în tot ceea ce făcea, în ce întreprindea.

Un gânditor şi un realizator. Tăcut, meditativ, sobru, a venit să inaugureze
o şcoală la Piatra-Neamţ. Amintirea trecerii lui pe acolo, a dat imbolduri
pe care nimeni nu le-a uitat. Şi domnul Spiru Haret era, pe atunci, un om
tânăr, în plină putere. Între alte mari înfăptuiri ale sale, eu consider că,
pentru acele vremuri când nevoia de luminare a satelor era de-o seamă cu
nevoia pâinii, alăturarea preoţimii la munca învăţătorilor, în acele cercuri
culturale săteşti, a fost inteligentă, cuminte şi înţeleaptă, o măsură cu
adevărat de stat, de o eficienţă rară pentru străpungerea beznei şi pentru
aşezarea mai temeinică în viaţa sătenilor, a celor doi factori plătiţi din
bugetul statului, din truda întregului popor pe care erau chemaţi să-l
slujească, nu cu programul de lucru, ci cu fapta şi inimoşenia lor. Îi păstrez
vii, de asemenea, îi port aici, în inima mea, nu în arhivă sau în vitrinele cu
piese arheologice, ci în cugetul meu, pe Nicolae Iorga, care deşi numai cu
şapte ani mai vârstnic decât mine, mi-a fost profesor la Universitate, ca şi
pe Grigore Tocilescu, inspiratorul meu întru arheologie. Oameni mari,
oameni rari, minţi luminate, inimi calde, suflete generoase, valori
româneşti care ţineau piept învăţaţilor din oricare parte a lumii. Dar eu i-am
cunoscut foarte de aproape şi pe actori.
Rep. – Păi aţi făcut şi dumneavoastră teatru, în începuturi? Sau au
fost unii dintre ei teologi sau arheologi? Eraţi teolog, aţi studiat apoi
istoria şi trăiaţi în cercul actorilor?
C.M. – Eu nu greşesc defel spunându-ţi că i-am cunoscut bine,
foarte îndeaproape, pe acei actori mari, pe oameni din lumea teatrului
românesc de la finele secolului trecut şi din primii ani ai secolului nostru,
pe Alexandru Davilla, pe Aristitza Romanescu, pe Tony Bulandra…
Explicaţia e foarte simplă: locuiam în gazdă, student fiind, la alt actor mare
al vremii, la Iancu Petrescu, care mă primise, în schimbul chiriei, într-o
cameră din locuinţa lui de peste drum de Biserica Albă de pe Calea
Victoriei. Ce de piese am văzut eu, ce de replici actoriceşti am memorat
eu, ce de snoave şi de şotii am ascultat eu din acea lume a teatrului, care se
perinda pe la Iancu Petrescu şi la care ajungeam şi eu în culisele scenei. Mi-l
amintesc, bunăoară, pe domnul Constantin Meisner, figură de elită a
pedagogiei româneşti, care mi-a fost, de asemenea, profesor. L-am ascultat,
odată, întreţinându-se în limba latină, vorbită fluent, cu nunţiul apostolic,
într-o excursie care i-a alăturat la Lacul Roşu. O valoare cărturărească a
vremurilor, atunci când s-a aşezat temelia culturii noastre moderne.
Rep. – Dar pe Cezar Petrescu, pe romancier, l-aţi cunoscut?
C.M. – Ei, află că tatăl lui, om de ispravă şi cu merite recunoscute
ca specialist într-ale viticulturii şi ca pedagog în materie, cu studii şi
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pentru a reprima, cu generoasă înţelegere părintească afirmaţia mea că e
mai bătrân decât secolul nostru, că e însuşi trecutul…), dar pot subscrie că
din tot ceea ce am cercetat, îl consider pe el, Ştefan cel Mare, cu adevăr
drept cea mai proeminentă figură a Moldovei, prin esenţă, prin înfăptuiri,
prin moştenirea pe care ne-a lăsat-o. Şi acum, de bine ce am pornit de la
Ştefan cel Mare, s-o luăm binişor în adâncimile trecutului şi să-i dibuim în
scrinul amintirilor pe cei din anii mai vechi sau mai apropiaţi zilelor
noastre… Ptolemeu, bunăoară, mi-a dat mult de lucru, pentru că folosindu-i
o indicaţie despre o cetate dacică la vest de Siret, fără însă să o precizeze,
am tot cercetat şi am săpat pentru a avea şi mărturia concretă că e vorba de
Petrodava, Piatra-Neamţ cea a noastră, din zilele României. Şi până la
urmă am dovedit-o, cu argumente şi temeiuri ştiinţifice.
Rep. – I-aţi aflat documentele?
C.M. – Fireşte. În arheologie, documentele-s scrise pe piatră şi
metal. Astea-s hrisoavele care au rezistat de-a lungul veacurilor, prin sita
anilor. Dintre cioburi, din pământ, apar indicaţiile, şi munca cu copiii, în
ieşirile voluntare la câmp, pe vremea când funcţionam şi la catedră, aducea
multe foloase cercetării, muncii de depistare, căci indicii apar din te miri
ce şi de unde… La Cozla, bunăoară, ca şi la Bâtca Doamnei, am aflat
cetăţi dacice cu rezultate care aduc o preţioasă contribuţie istorică asupra
locurilor şi trecutei vieţi pe teritoriul Moldovei.
Rep. – Şi din desişul anilor mai apropiaţi, ca om şi ca activist
cultural, pe cine mai desluşiţi, ce figuri şi ce întâmplări vă apar?
C.M. – Din tot ce am citit şi am cunoscut, din povestirile altora, din
studiile mele şi din contacte nemijlocite, pe cale directă, îi socot pe
Nicolae Bălcescu, pe Mihai Eminescu şi pe Vasile Alecsandri, oameni din
secolul meu, drept cei mai reprezentativi fii ai neamului nostru, în epoca
din cele două secole. Eu îndrăznesc chiar să-i compar şi să-i alătur marilor
valori ale culturii eline din antichitate. Dar să vă satisfac îndemnul şi să vă
vorbesc şi despre oamenii pe care i-am cunoscut direct şi nemijlocit, în
lunga mea activitate: pe domnul Calistrat Hogaş, bunăoară pe care l-am
avut profesor de latină şi română la Seminarul din Roman şi cu care, apoi,
m-am reîntâlnit la Piatra-Neamţ (…). De domnul Calistrat Hogaş mă leagă
atâtea amintiri că aş putea, zău, umple un întreg volum. Dar cine se mai
opreşte oare la tot ce se reţine din contactul cu oamenii, fie ei chiar oameni
de seamă, oameni deosebiţi?… A, iată, îl revăd pe domnul Spiru Haret, o
mare şi luminoasă figură de savant şi de bărbat de stat, o făclie nestinsă a
culturii româneşti. Savant în studiile sale, un organizator desăvârşit în
activitatea lui de ministru, patriot în tot ceea ce făcea, în ce întreprindea.

Un gânditor şi un realizator. Tăcut, meditativ, sobru, a venit să inaugureze
o şcoală la Piatra-Neamţ. Amintirea trecerii lui pe acolo, a dat imbolduri
pe care nimeni nu le-a uitat. Şi domnul Spiru Haret era, pe atunci, un om
tânăr, în plină putere. Între alte mari înfăptuiri ale sale, eu consider că,
pentru acele vremuri când nevoia de luminare a satelor era de-o seamă cu
nevoia pâinii, alăturarea preoţimii la munca învăţătorilor, în acele cercuri
culturale săteşti, a fost inteligentă, cuminte şi înţeleaptă, o măsură cu
adevărat de stat, de o eficienţă rară pentru străpungerea beznei şi pentru
aşezarea mai temeinică în viaţa sătenilor, a celor doi factori plătiţi din
bugetul statului, din truda întregului popor pe care erau chemaţi să-l
slujească, nu cu programul de lucru, ci cu fapta şi inimoşenia lor. Îi păstrez
vii, de asemenea, îi port aici, în inima mea, nu în arhivă sau în vitrinele cu
piese arheologice, ci în cugetul meu, pe Nicolae Iorga, care deşi numai cu
şapte ani mai vârstnic decât mine, mi-a fost profesor la Universitate, ca şi
pe Grigore Tocilescu, inspiratorul meu întru arheologie. Oameni mari,
oameni rari, minţi luminate, inimi calde, suflete generoase, valori
româneşti care ţineau piept învăţaţilor din oricare parte a lumii. Dar eu i-am
cunoscut foarte de aproape şi pe actori.
Rep. – Păi aţi făcut şi dumneavoastră teatru, în începuturi? Sau au
fost unii dintre ei teologi sau arheologi? Eraţi teolog, aţi studiat apoi
istoria şi trăiaţi în cercul actorilor?
C.M. – Eu nu greşesc defel spunându-ţi că i-am cunoscut bine,
foarte îndeaproape, pe acei actori mari, pe oameni din lumea teatrului
românesc de la finele secolului trecut şi din primii ani ai secolului nostru,
pe Alexandru Davilla, pe Aristitza Romanescu, pe Tony Bulandra…
Explicaţia e foarte simplă: locuiam în gazdă, student fiind, la alt actor mare
al vremii, la Iancu Petrescu, care mă primise, în schimbul chiriei, într-o
cameră din locuinţa lui de peste drum de Biserica Albă de pe Calea
Victoriei. Ce de piese am văzut eu, ce de replici actoriceşti am memorat
eu, ce de snoave şi de şotii am ascultat eu din acea lume a teatrului, care se
perinda pe la Iancu Petrescu şi la care ajungeam şi eu în culisele scenei. Mi-l
amintesc, bunăoară, pe domnul Constantin Meisner, figură de elită a
pedagogiei româneşti, care mi-a fost, de asemenea, profesor. L-am ascultat,
odată, întreţinându-se în limba latină, vorbită fluent, cu nunţiul apostolic,
într-o excursie care i-a alăturat la Lacul Roşu. O valoare cărturărească a
vremurilor, atunci când s-a aşezat temelia culturii noastre moderne.
Rep. – Dar pe Cezar Petrescu, pe romancier, l-aţi cunoscut?
C.M. – Ei, află că tatăl lui, om de ispravă şi cu merite recunoscute
ca specialist într-ale viticulturii şi ca pedagog în materie, cu studii şi
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specializări peste hotare, Dimitrie Petrescu, mi-a fost corespondent în anii
de şcoală. El funcţiona la Roman, ca director la şcoala de agricultură, era
un om stimat în tot oraşul şi părinţii mei l-au solicitat să-mi fie
corespondent şi îndrumător în timpul cât eu am fost elev la seminarul din
Roman. Îi păstrez recunoştinţă vie şi acum, cu evlavie, pentru cele cu câte
m-am ales de la el, cu învăţături mai puternice şi mai înalte decât le afli
chiar în cărţi, cu îndemnuri pentru viaţă, pornite de la înţelepciunea şi
dăruirea cu care mi-a cinstit copilăria şi anii mei de flăcău. Şi tot în
amintirile mele, pe care nu le-am aşternut încă pe hârtie şi le voi lua cu
mine în lumea veşniciei, îl păstrez şi pe scriitorul Rodion Steuerman, un
om dotat cu o minte ascuţită şi cu o putere receptivă, dintre cele mai
remarcabile. La Durău, îşi avusese casa Gheorghe Panu, scriitorul şi
ziaristul de luptă democratică; îl vizitasem adeseori şi lungile convorbiri
purtate cu el le-aş putea numi lecţii de gândire civică şi porţi către o critică
constructivă şi confesiuni întru apărarea înaltelor principii democratice,
pentru apărarea celor mulţi şi obidiţi pe atunci. Din lumea monahală, câte
figuri, câte vorbe înţelepte, câte scrieri de temei, câte întâmplări şi câte
fapte; îl amintesc acum pe stareţul Teofan, care propovăduia o filozofie
izvorâtă din contactul lui cu oamenii, din însăşi practica vieţii (...). Iată,
mi-a apărut o altă mare figură; nu se cuvenea s-o trec cu vederea. E tocmai
cea a lui Neculai Tonitza, cel dăruit cu harul liniilor şi al culorilor, care,
ajutat de ucenicul lui, înzestrat şi el cu cele dătătoare de bucurie într-ale
picturii, a pictat interioarele mănăstirii Durău. În timpul când lucrau ei
amândoi la Durău, pictorilor le trimiteam eu însumi mâncarea însoţită de
vinul necesar, ca ei să se simtă omeniţi iar harul lor să fie voios în vârf de
pensule. Şi Tonitza îmi confirma întotdeauna primirea vinului printr-o
parolă conspirativă care suna cam astfel: „primit vopselele, care-s foarte
bune; cu ele dau viaţă sfinţilor şi întregii lucrări. Ţi-oi mulţumi dacă te vei
strădui mereu să nu-mi lipsească culorile pe care le aştept ca pe un bun şi
vrednic credincios pictor ce mă consider”. Şi treaba a mers, e drept; vinul
era dintre cele mai de soi, mâncarea nu era nici ea de ocolit, iar pictura
meşterită de Neculai Tonitza şi ucenicul lui, Corneliu Baba, frumoasă (…).
Un prieten din lumea cioplitorilor de chipuri mi-a fost Oscar Spaethe. Om
rar şi sculptor mare. Realizase lucrări deosebite şi între altele, două
reliefuri ale căror titluri spun şi ceea ce reprezentau: „Faun cântând” şi
„Satir”. Cineva obiectase că eu, faţă bisericească, mi l-am făcut frate pe
unul care încalcă ce-a de-a doua din cele zece porunci divine. Răspunsul
meu, consemnat în raportul anchetei ce se iscase atunci împotriva mea, a
fost că Oscar Spaethe nu încalcă în nici un fel Decalogul. Acolo, scrie: „să

nu-ţi faci chip cioplit”, ori el, Oscar Spaethe, nu şi-l face pe al său, ci
numai pe cel al altora. Şi-apoi, am adăugat eu atunci, Oscar Spaethe este
un adânc iubitor de oameni cărora le dăruieşte ceea ce în limba noastră de
pretutindeni, e numit frumosul. Oamenii au nevoie de frumos pentru a fi
mai buni şi mai îngăduitori unii cu alţii, mai iertători şi mai înţelegători la
tot ceea ce e omenesc, mai veseli şi chiar mai harnici în munca lor. Dar
oare în marile lăcaşuri bisericeşti din toată lumea, nu sunt sculpturi
începând cu îngerii şi încheind cu alţii, mai mari în ierarhia bisericească?
Nu ştiu nici acum, după decenii, ce soartă a avut raportul şi întreaga
anchetă pornită împotriva mea. Sculpturile sunt făurite şi acolo, de către un
om dotat ca Oscar Spaethe, şi nimeni nu l-a afurisit. Ba dimpotrivă, i se
proslăveşte opera şi-i binecuvântează harul şi memoria. S-a stăvilit totul şi
spre ruşinea celor care au iniţiat ancheta, pentru a scăpa de ea, ei,
urmăritorii, nu eu, au născocit formula clasică: „s-a pierdut dosarul şi
astfel ancheta nu poate continua şi nici concluzii nu se mai pot încheia”.
Aşadar, s-a încheiat „dosarul unei prostii”. Am fost prieten în tinereţea
mea, cu un om blând, din cale-afară de cuviincios, preocupat tot timpul să
nu deranjeze, să nu ofenseze pe careva din calea lui. Era poet din fire şi
militar de profesie. Nu era pentru el Oştirea; era dintre acei care primeau
ordinul cu smerită înţelegere, dar nu-l putea da el, mai departe, la cei mai
mici în grad. Nu, pentru nimic în lume, n-ar fi putut el, Emil Gârleanu, să
dea ordine cuiva. El trăia în Parnasul lui, în lumea florilor, pe care le-a
cântat cu duioasă sensibilitate. Aşa şi-a păstrat el, Emil Gârleanu, numele
în lirica românească. Desigur, avem nevoie şi de căpitani. Ei asigură, în
felul lor, rosturi preţuite şi de mare bravură morală în viaţa unui stat. Dar
mai mulţumit sunt când mi-l amintesc pe Emil al meu, cântând florile
decât fruntaş printre ţintaşii cu tunul (…). Între cei înzestraţi din anii
noştri, se cuvine să vi-l amintesc pe Constantin Daicoviciu. Erudiţia lui,
susţinută de o mare putere de muncă a realizat în folosul României, al
ştiinţei contemporane, descoperiri care sunt autentice documente în piatră
şi bronz despre trecutul neamului nostru pe locurile de istorică obârşie
dacică. Adevărate acte de proprietate a pământului sfânt al patriei noastre
româneşti. Ca arheolog, muncii lui Constantin Daicoviciu, rodului ei, mă
înclin cu smerită recunoştinţă şi admiraţie.
Rep. – Sunteţi pietrean. Cum se face că nu mi-aţi pomenit despre
altă mare figură locală, cărturar preţuit în întreaga noastră ţară? Cum se
face că nu mi-aţi vorbit încă despre moş Ghiţă Theodorescu-Kirileanu?
C.M. – Anume l-am lăsat la urmă. Nu l-am uitat. Nu poate fi uitat
de nimeni şi nu se cuvine uitat nicăieri, mai ales aici, în Neamţ. Ghiţă
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specializări peste hotare, Dimitrie Petrescu, mi-a fost corespondent în anii
de şcoală. El funcţiona la Roman, ca director la şcoala de agricultură, era
un om stimat în tot oraşul şi părinţii mei l-au solicitat să-mi fie
corespondent şi îndrumător în timpul cât eu am fost elev la seminarul din
Roman. Îi păstrez recunoştinţă vie şi acum, cu evlavie, pentru cele cu câte
m-am ales de la el, cu învăţături mai puternice şi mai înalte decât le afli
chiar în cărţi, cu îndemnuri pentru viaţă, pornite de la înţelepciunea şi
dăruirea cu care mi-a cinstit copilăria şi anii mei de flăcău. Şi tot în
amintirile mele, pe care nu le-am aşternut încă pe hârtie şi le voi lua cu
mine în lumea veşniciei, îl păstrez şi pe scriitorul Rodion Steuerman, un
om dotat cu o minte ascuţită şi cu o putere receptivă, dintre cele mai
remarcabile. La Durău, îşi avusese casa Gheorghe Panu, scriitorul şi
ziaristul de luptă democratică; îl vizitasem adeseori şi lungile convorbiri
purtate cu el le-aş putea numi lecţii de gândire civică şi porţi către o critică
constructivă şi confesiuni întru apărarea înaltelor principii democratice,
pentru apărarea celor mulţi şi obidiţi pe atunci. Din lumea monahală, câte
figuri, câte vorbe înţelepte, câte scrieri de temei, câte întâmplări şi câte
fapte; îl amintesc acum pe stareţul Teofan, care propovăduia o filozofie
izvorâtă din contactul lui cu oamenii, din însăşi practica vieţii (...). Iată,
mi-a apărut o altă mare figură; nu se cuvenea s-o trec cu vederea. E tocmai
cea a lui Neculai Tonitza, cel dăruit cu harul liniilor şi al culorilor, care,
ajutat de ucenicul lui, înzestrat şi el cu cele dătătoare de bucurie într-ale
picturii, a pictat interioarele mănăstirii Durău. În timpul când lucrau ei
amândoi la Durău, pictorilor le trimiteam eu însumi mâncarea însoţită de
vinul necesar, ca ei să se simtă omeniţi iar harul lor să fie voios în vârf de
pensule. Şi Tonitza îmi confirma întotdeauna primirea vinului printr-o
parolă conspirativă care suna cam astfel: „primit vopselele, care-s foarte
bune; cu ele dau viaţă sfinţilor şi întregii lucrări. Ţi-oi mulţumi dacă te vei
strădui mereu să nu-mi lipsească culorile pe care le aştept ca pe un bun şi
vrednic credincios pictor ce mă consider”. Şi treaba a mers, e drept; vinul
era dintre cele mai de soi, mâncarea nu era nici ea de ocolit, iar pictura
meşterită de Neculai Tonitza şi ucenicul lui, Corneliu Baba, frumoasă (…).
Un prieten din lumea cioplitorilor de chipuri mi-a fost Oscar Spaethe. Om
rar şi sculptor mare. Realizase lucrări deosebite şi între altele, două
reliefuri ale căror titluri spun şi ceea ce reprezentau: „Faun cântând” şi
„Satir”. Cineva obiectase că eu, faţă bisericească, mi l-am făcut frate pe
unul care încalcă ce-a de-a doua din cele zece porunci divine. Răspunsul
meu, consemnat în raportul anchetei ce se iscase atunci împotriva mea, a
fost că Oscar Spaethe nu încalcă în nici un fel Decalogul. Acolo, scrie: „să

nu-ţi faci chip cioplit”, ori el, Oscar Spaethe, nu şi-l face pe al său, ci
numai pe cel al altora. Şi-apoi, am adăugat eu atunci, Oscar Spaethe este
un adânc iubitor de oameni cărora le dăruieşte ceea ce în limba noastră de
pretutindeni, e numit frumosul. Oamenii au nevoie de frumos pentru a fi
mai buni şi mai îngăduitori unii cu alţii, mai iertători şi mai înţelegători la
tot ceea ce e omenesc, mai veseli şi chiar mai harnici în munca lor. Dar
oare în marile lăcaşuri bisericeşti din toată lumea, nu sunt sculpturi
începând cu îngerii şi încheind cu alţii, mai mari în ierarhia bisericească?
Nu ştiu nici acum, după decenii, ce soartă a avut raportul şi întreaga
anchetă pornită împotriva mea. Sculpturile sunt făurite şi acolo, de către un
om dotat ca Oscar Spaethe, şi nimeni nu l-a afurisit. Ba dimpotrivă, i se
proslăveşte opera şi-i binecuvântează harul şi memoria. S-a stăvilit totul şi
spre ruşinea celor care au iniţiat ancheta, pentru a scăpa de ea, ei,
urmăritorii, nu eu, au născocit formula clasică: „s-a pierdut dosarul şi
astfel ancheta nu poate continua şi nici concluzii nu se mai pot încheia”.
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mea, cu un om blând, din cale-afară de cuviincios, preocupat tot timpul să
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ordinul cu smerită înţelegere, dar nu-l putea da el, mai departe, la cei mai
mici în grad. Nu, pentru nimic în lume, n-ar fi putut el, Emil Gârleanu, să
dea ordine cuiva. El trăia în Parnasul lui, în lumea florilor, pe care le-a
cântat cu duioasă sensibilitate. Aşa şi-a păstrat el, Emil Gârleanu, numele
în lirica românească. Desigur, avem nevoie şi de căpitani. Ei asigură, în
felul lor, rosturi preţuite şi de mare bravură morală în viaţa unui stat. Dar
mai mulţumit sunt când mi-l amintesc pe Emil al meu, cântând florile
decât fruntaş printre ţintaşii cu tunul (…). Între cei înzestraţi din anii
noştri, se cuvine să vi-l amintesc pe Constantin Daicoviciu. Erudiţia lui,
susţinută de o mare putere de muncă a realizat în folosul României, al
ştiinţei contemporane, descoperiri care sunt autentice documente în piatră
şi bronz despre trecutul neamului nostru pe locurile de istorică obârşie
dacică. Adevărate acte de proprietate a pământului sfânt al patriei noastre
româneşti. Ca arheolog, muncii lui Constantin Daicoviciu, rodului ei, mă
înclin cu smerită recunoştinţă şi admiraţie.
Rep. – Sunteţi pietrean. Cum se face că nu mi-aţi pomenit despre
altă mare figură locală, cărturar preţuit în întreaga noastră ţară? Cum se
face că nu mi-aţi vorbit încă despre moş Ghiţă Theodorescu-Kirileanu?
C.M. – Anume l-am lăsat la urmă. Nu l-am uitat. Nu poate fi uitat
de nimeni şi nu se cuvine uitat nicăieri, mai ales aici, în Neamţ. Ghiţă
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Theodorescu-Kirileanu era fecior de ţăran, de sus, de pe Bistriţă şi unul
dintre fraţii săi rămăsese pescar şi vânător, acasă, în satul lor părintesc.
Asta-i era îndeletnicirea. La lostriţe, în apele Bistriţei, ca şi în codru cu
puşca lui, era neîntrecut. Ghiţă Theodorescu-Kirileanu şi-a lăsat oraşului
Piatra-Neamţ întreaga lui avuţie, cărţile, o, dar ce cărţi! Adunate într-o
viaţă. Dar câte necazuri a mai avut el, bietul Ghiţă, cu păstrarea acelor
cărţi, atunci, în primele luni de după Eliberare, când trebuia să le apere
printr-o continuă veghe, fără prihană, în lipsa de spaţiu locativ de atunci. A
fost şi ajutat „cu mână forte” cum se scrie la gazete, de către prefectul
vremii, un cărturar inimos provenit dintre tipografii vremii, care ştia a preţui
slova, ca unul care-şi petrecuse copilăria la tiparniţă şi avea şi el harul
scrisului cu care a lăsat daruri de preţ culturii româneşti. Ajunsese mai
târziu, după plecarea din fruntea judeţului Neamţ, ministru al agriculturii şi
mai apoi, ministru adjunct în resortul culturii de masă. Ce admirabil s-a
comportat în această lume de ridicare a satului! Ce minunat om, care prin
osârdia lui, numai prin osârdia lui, a urcat trepte politice şi profesionale şi a
ţinut bine pasul mersului vremii. Păcat că s-a prăpădit de timpuriu, pierdut
într-un stupid accident de automobil, acest român de elită, care a fost
Constantin Prîsnea. Ghiţă Theodorescu Kirileanu i-a cunoscut personal pe
Mihai Eminescu, pe Ion Creangă, pe Caragiale, pe Coşbuc, şi pe mai toţi
poeţii şi scriitorii vremii sale. Unora le-a fost chiar prieten şi sfătuitor,
îndrumător preţios. A păstrat de la Ion Creangă manuscrise, atât dintre cele
ale operelor humuleşteanului, tipărite, cu circulaţie publică, cât şi dintr-o
scriere absolut intimă care nu circulase decât pentru prietenii dascălului
scriitor, o scriere de mare efect hazos. Astăzi, întregul fond bibliofil al
Kirileanului e în patrimoniul obştesc, agoniseala unei vieţi care constituie
baza bibliotecii publice din Piatra-Neamţ. Vorbind despre el, s-a cuvenit să-l
pomenesc şi pe Constantin Prîsnea, care a salvat cărţile, l-a ajutat pe bătrânul
lor proprietar să nu trăiască o cumplită dramă, văzându-le irosite în iureşul
migraţiilor de război, salvând ceea ce face azi mândria şi bogăţia unei întregi
obşti culturale a Neamţului, a ţării.
Rep. – Dar cu prefacerile urbanistice din Piatra-Neamţ cum vă
împăcaţi
C.M. – Cu cât mai multe ziduri, cu cât mai multe case pentru cei de
azi şi pentru cei ce vor urma. Dar să nu se fi distrus frumuseţe de flori care
înzestrau, prin grija fiecărei gospodine, curţile din preajma căsuţelor
sacrificate de târnăcop. Să se planteze arbori, cât mai mulţi arbori, să se
cultive flori, flori multe şi pretutindeni unde ajunge soarele şi surâsul
oamenilor. Prin floare îţi zâmbeşte însăşi natura, şi în viaţă zâmbetul, voia
bună, sunt imbold dătător de curaj şi de putere în muncă, în ceea ce

întreprinzi. Numai leneşii n-au harul surâsului. Omul harnic ştie să şi râdă.
Să se păstreze ceea ce e de păstrat din vechime, din străbuni şi din părinţi,
în acest oraş Piatra-Neamţ, ridicându-se noul oraş, cel al viitorului, pe
locurile multe şi frumoase, de la marginea lui actuală. E atâta spaţiu acolo,
că poţi muta şi New-York-ul. Pentru că, ştii tu, fiule, că nu poţi înălţa noul
fără să ai trecutul piedestal. Şi trecutul aparţine poporului român. Dar după
cum văd eu, fiule, nu mi-ai luat un interviu pentru gazetă ci consemni, de-a
dreptul, ca pentru un testament… Dar la vârsta mea, se cuvine, aşa e drept
între pământeni, să mă pregătesc şi pentru călătoria cea mare şi să înţeleg
rânduiala care-i face pe cei tineri să se uite la cei bătrâni ca şi când luntrea
lui Charon îi aşteaptă neliniştită pe undele Styxului…
Privirea venerabilului om de cultură în casa căruia mă găsesc,
adânceşte drumuri într-un trecut care l-a purtat în două secole animate
acum de fâlfâiri de aripi umbrite de scadenţe fireşti… dar luminile din
ochii lui nu par stinse. Ele călăuzesc, desigur, încă gânduri de înfăptuiri
pentru oraşul în care şi el a crescut oameni şi a participat la zidirea unor
aşezări, cu o intuiţie încrezătoare în puterea de muncă a oamenilor, în
spiritul de creaţie al localnicilor, neclintită ca Ceahlăul, acel martor
milenar la tot ceea ce se petrece acolo, la poalele giganticului domnitor
montan, unde secolele lumii şi civilizaţiile moldoveneşti s-au adunat într-o
plenară şi continuă succesiune în folosul băştinaşilor. Din turnul oraşului,
restaurat şi el prin osârdia arheologului Constantin Matasă şi spijinul larg,
înţelegător, al vistieriei statului, orologiul bate, cu dangăt de aramă,
popasuri măsurate în mersul timpului.
Rep. – A sunat ornicul să plec, să vă las să vă odihniţi, părinte
Matasă. Drumul parcurs împreună acum, drum în două secole, este o
întreagă istorie la care aţi fost martor şi chiar pe alocuri, participant. A
fost frumos, dar v-a ostenit, desigur. Ascultaţi, că ceasul continuă să bată,
ca un îndemn de plecare… Se cuvine să plec.
C.M. – Da, ascult şi eu. Tuturor ne bate ceasul… Mergi cu bine fiule.
Părintele Matasă m-a petrecut până la pălimarul casei bătrâneşti,
întorcându-se în lumea lui…
Ajunul Anului Nou, 1968
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Constantin Matasă

OMAGIUL POSTERITĂŢII
Deşi opera şi personalitatea preotului-arheolog Constantin Matasă
au fost apreciate unanim de către colaboratorii săi apropiaţi, lumea
ştiinţifică din domeniu cu care a intrat în contact şi, în parte, de către
publicul local, enoriaşi, vizitatorii muzeului şi diriguitorii culturali de pe
plan regional şi naţional, în ultimele patru decenii ale îndelungatei sale
existenţe, cât şi după dispariţia sa, s-au făcut prea puţine lucruri pentru
evidenţierea contribuţiei lui C. Matasă la viaţa spirituală şi culturală,
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea turismului din această parte de ţară.
Grijile cotidiene ale contemporanilor săi, greutăţile generate de cele
două războaie mondiale, schimbările intervenite în viaţa socială,
economică şi politică de după 1945, coordonatele ideologice impuse de
noul partid venit la putere după acest an, resursele bugetare limitate, alte
priorităţi ale activităţii muzeale, au constituit motive care au întârziat
popularizarea şi valorificarea deplină a rezultatelor muncii unui om de
excepţie, despre care se ştiu puţine lucruri.
Primele contribuţii muzeistice la cunoaşterea personalităţii preotului
C. Matasă au fost aduse după 1980, anul reorganizării expoziţiei de bază a
Muzeului de Istorie Piatra-Neamţ, care a fost mutat într-un nou local.
Astfel, au fost introduse în circuitul expoziţional o serie de manuscrise şi
obiecte personale în spaţiul rezervat sectorului de istorie contemporană, ca
mai apoi, în anul 1981, activitatea sa arheologică să constituie subiectul
unei comunicări susţinuite la cel de-al doilea colocviu interdisciplinar de
istoria ştiinţei care a avut loc la Sibiu. În 1984, cu prilejul sărbătoririi
semicentenarului instituţiei, Aurel Buzilă a prezentat o comunicare
referitoare la activitatea culturală desfăşurată de C. Matasă, alte câteva
intervenţii din cadrul sesiunii având ca temă subiecte asemănătoare. În
sfârşit, în 1985 a apărut în revista Carpica un articol semnat de I. Opriş, în
care sunt reliefate meritele învăţatului nemţean la dezvoltarea
muzeografiei româneşti.
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După 1989, în condiţiile reconsiderărilor care se impuneau vis-à-vis
de personalitatea lui C. Matasă, s-au iniţiat o serie de acţiuni culturale,
expoziţii, dezvelirea unor plăci cu caracter comemorativ (la sediul fostei
Case Naţionale „Regina Maria” şi pe imobilul actualului muzeu de istorie)
atribuirea numelui său unei străzi din Piatra-Neamţ, instituirea unui premiu
cultural pentru muzeografie, crearea unei Fundaţii şi a unei Edituri.
Expoziţia permanentă de muzeografie „Constantin Matasă” a
fost organizată în anul 1992, de către coordonatorul acestei cărţi şi Ştefan
Scorţanu, cu sprijinul colegului Dan Mihăilescu şi a regretatului inginer
Ionel Matasă. Pe lângă caracterul său omagial, aceasta prezintă, în limita
spaţiului avut la dispoziţie şi a materialelor existente, principalele aspecte
ale muzeografiei nemţene, capitol puţin cunoscut de publicul larg.

Aspect de la inaugurarea expoziţiei omagiale (1992).

Folosind două modalităţi de expunere, pe panouri şi în vitrine, cu
ajutorul cărora sunt prezentate fotografii, date sintetice, documente şi piese
tridimensionale provenite din fondul muzeului, de la familie şi biserica
Precista, organizatorii au intenţionat să ofere vizitatorilor momentele
semnificative din viaţa şi activitatea preotului-arheolog C. Matasă, cât şi a
colaboratorilor săi apropiaţi, din rândul cărora se remarcă restauratorul
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Aurel Buzilă. Pe primele trei panouri sunt înfăţişate unele date referitoare
la biografia şi activitatea sa de slujitor al bisericii şi animator al turismului,
vitrinele corespunzătoare înfăţişând obiecte, documente personale, cursuri
universitare, obiecte liturgice şi scrieri referitoare la domeniile amintite.
Devenit arheolog prin autoperfecţionare şi cu sprijinul mai multor
corifei ai arheologiei româneşti (dintre care îi amintim pe R. Vulpe şi Vl.
Dumitrescu), Constantin Matasă a desfăşurat o rodnică activitate în
domeniu, de numele său fiind legate majoritatea cercetărilor efectuate până
la nivelul anilor ’60 ai secolului trecut în judeţul Neamţ. Din acest motiv,
alte panouri şi vitrine înfăţişează pe Constantin Matasă ca cercetător şi
fondator de muzeu, domenii pe care le-a slujit cu „entuziasm şi inteligenţă”,
după cum nota în cartea de impresii a instituţiei marele istoric N. Iorga.
Viaţa culturală şi ştiinţifică desfăşurată de pr. Constantin Matasă şi
colaboratorii acestuia, care a făcut cunoscută instituţia din Piatra-Neamţ în
ţară şi străinătate, nu putea să rămână nemarcată în expoziţie. De la muzeul
creat în anul 1934, care a fost de fapt unicul în întreg spaţiul subcarpatic al
Moldovei vreme de peste două decenii, s-a ajuns ca în prezent să existe în
judeţul Neamţ un număr de 15 muzee, majoritatea dintre ele create sau
inspirate după modelul dat de Constantin Matasă.

calculatoare, prin intermediul cărora muzeografii, publicul larg şi nu în
ultimul rând cercurile de istorie ale elevilor care colaborează cu muzeul,
vor avea posibilitatea să aibă acces la Internet. Nu lipsit de importanţă este
implicarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ în realizarea „site”-ului
Neamţ Online (http://www.neamt.ro), dedicat judeţului şi în cadrul căruia
este prezent un capitol separat care oferă celor interesaţi informaţiile legate
de instituţia şi activitatea noastră.

Sculptură de Clement Pompiliu

Obiecte care au aparţinut preotului Constantin Matasă.

În vara acestui an, cu sprijinul generos al distinsei doamne dr.
Mabel Silva D. Cuza şi a prof. Hugo Benitez Puga din Barcelona, sala
expoziţiei omagiale „Constantin Matasă” a fost înzestrată cu un set de

Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Constantin Matasă” a fost
constituită la data de 11 nov. 1994, cu prilejul deschiderii sesiunii de
comunicări ştiinţifice dedicate împlinirii a şase decenii de la fondarea, de
către preotul Constantin Matasă, a muzeului de arheologie şi istorie din
Piatra-Neamţ. Cei aproape 100 de participanţi, în marea lor majoritate
cunoscători ai vieţii şi activităţii ilustrului înaintaş, luând act de scopul şi
ordinea de zi a adunării şi-au manifestat adeziunea faţă de iniţiativa
conducerii Complexului Muzeal Judeţean Neamţ de înfiinţare a unei
fundaţii care poate contribui, prin mijloace specifice, la stimularea
activităţilor cultural-ştiinţifice organizate de muzeele nemţene.
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documentare), Gh. Albu (turism), pr. D. Ailincăi (relaţii cu cultele), prof.
M. Alexianu (relaţii cu institutele de specialitate), jr. P. Risipeanu
(probleme juridice), cenzori – ec. L. Latu (preşedinte), Maria Păstrăv
(membru), prof. D. Bârlădeanu (membru), responsabil cu problemele
financiare – d-na M. Tcaciuc.
Potrivit statutului său, Fundaţia Cultural Ştiinţifică „Constantin
Matasă” este persoană juridică română, are caracter nonprofit şi nelucrativ.
Referitor la obiectul său de activitate şi mijloacele financiare, reţinem:
- acţiunile şi manifestările cultural-ştiinţifice organizate
urmăresc cunoaşterea aprofundată a istoriei locale,
valorificarea cercetărilor şi lucrărilor preotului şi arheologului
C. Matasă; stimularea cercetării în domeniul în care a activat
acesta, cunoaşterea, conservarea şi valorificarea turistică a
monumentelor istorice şi de artă, a rezervaţiilor şi siturilor
arheologice, elaborarea şi editarea unor lucrări care să pună în
valoare cercetările efectuate în domeniile amintite etc.;
- resursele financiare ale fundaţiei sunt constituite din
sponsorizări, donaţii, editarea şi valorificarea unor lucrări
ştiinţifice şi materiale publicitare, taxe de înscriere;
- mijloacele băneşti sunt folosite pentru sprijinirea acţiunilor şi
manifestărilor iniţiate de fundaţie şi a celor organizate de
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, pentru cercetarea
ştiinţifică, editarea unor lucrări, achiziţionarea unor materiale
documentare, funcţionarea fundaţiei etc.
Tablou de Iulia Hălăucescu.

În cadrul şedinţei au fost stabilite, de comun acord, denumirea
fundaţiei, sediul acesteia, consiliul de conducere şi s-a analizat şi
completat proiectul de statut conceput anterior de către iniţiatorii acestui
organism non-guvernamental.
În urma propunerilor făcute de către participanţi, adunarea generală
a ales următorul consiliu de conducere: preşedinte de onoare – ing. Ionel
Matasă; preşedinte executiv – dr. Gheorghe Dumitroaia; vicepreşedinţi –
prof. Adolf Minuţ şi prof. Marcel Drăgotescu; secretar – prof. Dan
Mihăilescu; consilieri – ec. N. Cojocariu (probleme financiare), prof. M.
Şurubaru (relaţii cu şcolile), prof. Em. Nadler (publicaţii şi tipărituri), ec.
A. Rublinschi (relaţii cu colecţionarii), prof. Gh. Radu (arhivă şi

Pot fi membri ai Fundaţiei cetăţenii care au împlinit vârsta de 18
ani, indiferent de sex, naţionalitate, religie sau pregătire profesională, care
au preocupări în domeniile care fac obiectul activităţii Fundaţiei şi doresc
să o sprijine.
Adunarea generală, la care participă membrii fondatori, membrii de
onoare şi membrii asociaţi, este organul de conducere care decide asupra
principalelor probleme: programe de activitate, măsuri organizatorice şi
financiare, relaţii cu diverşi colaboratori şi sponsori, analizează stadiul
organizării acţiunilor propuse şi modul de folosire a mijloacelor financiare ş.a.
Comisia de cenzori verifică gospodărirea fondurilor fixe şi a
mijloacelor circulante, evidenţa contabilă, legalitatea plăţilor şi cheltuielilor,
controlând anual întreaga gestiune.
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Fotografie prilejuită de dezvelirea plăcii omagiale
pe clădirea Muzeului de Istorie (1992).

La cererea preşedintelui executiv, Fundaţia Cultural-Ştiinţifică
„Constantin Matasă” a fost înscrisă la Judecătoria Piatra-Neamţ la sfârşitul
anului 1994, devenind persoană juridică prin Sentinţa Civilă nr. 1 din
17.01.1995 (Dosar nr. 1/PJ/1995). Instanţa, analizând cuprinsul documentelor
aflate la dosar, a constatat că fundaţia are un scop social permis de lege, îşi
urmăreşte realizarea obiectivelor prin mijloace care respectă ordinea de
drept, întruneşte condiţiile privind numărul de membri, sediul şi nu are
caracter politic sau patrimonial.
De la fondare şi până în prezent, cu toate că nu a beneficiat de
mijloace financiare importante, Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „C. Matasă”
s-a implicat, prin membrii şi simpatizanţii săi, la susţinerea şi sprijinirea
unui mare număr de acţiuni, dintre care evidenţiem următoarele:

în 1995, simpozioanele: Hindău-1395 (la Ghindăoani), Cetatea
Neamţ - şase secole de istorie (la Tg. Neamţ), Ing. Dimitrie Leonida,
30 de ani de la moarte (la Bicaz); sesiunea ştiinţifică Piatra-Neamţ peste şase veacuri de existenţă (la sediu); colocviul internaţional Tellurile, axe cronologice ale preistoriei (la Bacău-Tescani şi Poduri) şi
expoziţiile Cahle medievale din Moldova şi Ceramica neolitică din
România (la sediu);

în 1996, comemorarea a 25 de ani de la moartea preotului C.
Matasă; colocviul Bisericile de lemn din judeţul Neamţ. Repere ale
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arhitecturii religioase; sesiunea ştiinţifică Cercetarea arheologică,
componentă a activităţii muzeale şi expoziţia Colecţii şi
colecţionari de numismatică; toate la Piatra-Neamţ;
în 1997 au fost sprijinite: simpozionul 540 de ani de la urcarea pe
tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare; colocviul internaţional
Componenta pre-indoeuropeană a lumii trace. Complexul cultural
Cucuteni-Tripolie şi marea expoziţie organizată la Salonic-Grecia,
Cucuteni, ultima mare civilizaţie eneolitică a Europei;
în 1998 s-au organizat colocviul Constantin Matasă - personalitate
a arheologiei româneşti, precum şi expoziţia Lascăr Vorel - un
expresionist în pictura românească; expoziţia Regimentul 15
Războieni – 120 de ani de existenţă;
în 1999 s-a stimulat organizarea expoziţiilor Pictorul Corneliu Baba în
muzeele din Moldova; Medalii şi plachete româneşti şi străine; Viaţa la
Dunărea de Jos acum 6500 de ani şi Retrospectiva Iulia Hălăucescu;
sesiunea ştiinţifică anuală a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi
simpozionul Dascăli nemţeni de altădată; toate la Piatra-Neamţ;
pentru anul 2000 remarcăm: expoziţia Cavaleri ai Ordinului Mihai
Viteazul (la sediu), simpozioanele Plutăritul pe Valea Bistriţei (la
Bicaz) şi Din istoria medicinii nemţene (la Piatra-Neamţ), precum şi
dezvelirea bustului principesei Elena Cuza, o acţiune culturală
apreciată în oraş, care a fost posibilă datorită sprijinului deosebit pe
care l-am avut din partea familiei dr. Mabel Silva D. Cuza şi prof.
Hugo Benitez Puga din Barcelona-Spania.

La dezvelirea bustului principesei Elena Cuza.
În prim plan dr. Mabel Silva D. Cuza si prof. Hugo Benitez Puga.
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drept, întruneşte condiţiile privind numărul de membri, sediul şi nu are
caracter politic sau patrimonial.
De la fondare şi până în prezent, cu toate că nu a beneficiat de
mijloace financiare importante, Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „C. Matasă”
s-a implicat, prin membrii şi simpatizanţii săi, la susţinerea şi sprijinirea
unui mare număr de acţiuni, dintre care evidenţiem următoarele:

în 1995, simpozioanele: Hindău-1395 (la Ghindăoani), Cetatea
Neamţ - şase secole de istorie (la Tg. Neamţ), Ing. Dimitrie Leonida,
30 de ani de la moarte (la Bicaz); sesiunea ştiinţifică Piatra-Neamţ peste şase veacuri de existenţă (la sediu); colocviul internaţional Tellurile, axe cronologice ale preistoriei (la Bacău-Tescani şi Poduri) şi
expoziţiile Cahle medievale din Moldova şi Ceramica neolitică din
România (la sediu);

în 1996, comemorarea a 25 de ani de la moartea preotului C.
Matasă; colocviul Bisericile de lemn din judeţul Neamţ. Repere ale
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arhitecturii religioase; sesiunea ştiinţifică Cercetarea arheologică,
componentă a activităţii muzeale şi expoziţia Colecţii şi
colecţionari de numismatică; toate la Piatra-Neamţ;
în 1997 au fost sprijinite: simpozionul 540 de ani de la urcarea pe
tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare; colocviul internaţional
Componenta pre-indoeuropeană a lumii trace. Complexul cultural
Cucuteni-Tripolie şi marea expoziţie organizată la Salonic-Grecia,
Cucuteni, ultima mare civilizaţie eneolitică a Europei;
în 1998 s-au organizat colocviul Constantin Matasă - personalitate
a arheologiei româneşti, precum şi expoziţia Lascăr Vorel - un
expresionist în pictura românească; expoziţia Regimentul 15
Războieni – 120 de ani de existenţă;
în 1999 s-a stimulat organizarea expoziţiilor Pictorul Corneliu Baba în
muzeele din Moldova; Medalii şi plachete româneşti şi străine; Viaţa la
Dunărea de Jos acum 6500 de ani şi Retrospectiva Iulia Hălăucescu;
sesiunea ştiinţifică anuală a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi
simpozionul Dascăli nemţeni de altădată; toate la Piatra-Neamţ;
pentru anul 2000 remarcăm: expoziţia Cavaleri ai Ordinului Mihai
Viteazul (la sediu), simpozioanele Plutăritul pe Valea Bistriţei (la
Bicaz) şi Din istoria medicinii nemţene (la Piatra-Neamţ), precum şi
dezvelirea bustului principesei Elena Cuza, o acţiune culturală
apreciată în oraş, care a fost posibilă datorită sprijinului deosebit pe
care l-am avut din partea familiei dr. Mabel Silva D. Cuza şi prof.
Hugo Benitez Puga din Barcelona-Spania.

La dezvelirea bustului principesei Elena Cuza.
În prim plan dr. Mabel Silva D. Cuza si prof. Hugo Benitez Puga.
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În anul 2001, principalele activităţi ale fundaţiei vor consta în
întocmirea volumului de faţă, organizarea colocviului internaţional „Carpaţii
Răsăriteni în contextul proceselor etno-culturale est şi central-europene în
epoca bronzului”, a sesiunii de comunicări ştiinţifice a Complexului Muzeal
Judeţean Neamţ şi a expoziţiei de arheologie privind situl de la Poduri.
Editura „Constantin Matasă” a fost autorizată să funcţioneze în
luna aprilie 1999. Prin intermediul său se doreşte punerea în aplicare a
unuia din obiectivele înscrise în statutul de funcţionare, respectiv editarea
şi valorificarea lucrărilor ştiinţifice din domeniile în care a activat C.
Matasă: arheologie, istorie, muzeografie, ştiinţe naturale.
În scurtul interval de timp care a trecut de la apariţia sa, s-au editat
peste 20 de titluri, dintre care evidenţiem:

Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei, de Ştefan Cucoş,
1999, 304 p.

Studii şi Cercetări, vol. IX, revista Muzeului de Ştiinţe Naturale
Piatra-Neamţ, 2000, 460 p.;

Comunităţi preistorice din nord-estul României. De la cultura
Cucuteni până în bronzul mijlociu, de Gh. Dumitroaia, 2000, 355 p.;

Cultura Cucuteni, faza A. Repertoriul aşezărilor, de D.N. Popovici,
2000, 356 p.;

Comunităţi săteşti de la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea
de la Davideni din sec. V-VIII, de Ioan Mitrea, 2001, 400 p.

Nu sunt lipsite de importanţă preocupările pentru popularizarea
unor obiective istorice şi memoriale de maximă importanţă din judeţ,
pentru care s-au tipărit volumul Cetatea Neamţ (de G. Luca şi Gh.
Dumitroaia, 2000, 120 p.) şi Poveştile lui Ion Creangă.
În momentul de faţă Editura „Constantin Matasă” pregăteşte pentru
tipar volumele Aspectul cultural cucutenian Drăguşeni-Jura, de V. Sorokin
(aprox.350 p.), monografia Cercetări arheologice şi istorice în zona lacului
Bicaz (coord. academicieni M. Petrescu-Dîmboviţa şi V. Spinei; aprox. 600
p.) şi volumul Memoria Antiquitatis, nr. XXII (aprox. 450 p.).
Pe măsura solicitărilor şi a timpului avut la dispoziţie de către micul
colectiv redacţional (Gh. Dumitroaia, D. Nicola, C. Preoteasa) care
activează în cadrul Editurii „Constantin Matasă” şi care în momentul de
faţă nu este remunerat, vor fi înscrise în programul editorial şi alte titluri,
în condiţiile în care acestea vor corespunde scopului urmărit de Fundaţia şi
Editura „Constantin Matasă”.

Clădirea actuală a Muzeului de Istorie Piatra-Neamţ.
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Constantin Matasă

MULŢUMIRI
La sfârşitul acestei cărţi considerăm necesar să aducem mulţumirile
noastre tuturor acelora care au contribuit la „construcţia” volumului de
faţă, cu atât mai mult cu cât aceştia au răspuns cu multă amabilitate
întrebărilor puse şi au sprijinit demersurile noastre.
Întâi de toate se cuvine să aducem un pios omagiu regretatului ing.
Ionel Matasă, singurul urmaş direct al celui evocat în această carte pe care
am avut onoarea să-l cunoaştem, să ţinem o legătură strânsă în ultimii săi ani
de viaţă şi de la care am primit numeroase informaţii, documente şi obiecte
care au aprţinut părintelui C. Matasă. Nu mai puţin importante au fost pentru
noi căldura cu care Ionel Matasă ne-a primit şi înconjurat ori de câte ori
ne-am întâlnit, la Bucureşti sau Piatra-Neamţ, cât şi bunătatea, zâmbetul şi
spiritul viu păstrate până la venerabila vârstă de 91 de ani, pe care le
moştenea, în mod cert, de la tatăl său şi care ne vor fi mereu exemplu.

263

Respectuoase mulţumiri aducem doamnei dr. Rodica (Matasă)
Luchian, nepoata părintelui şi fiica inginerului I. Matasă, precum şi
distinsului său soţ, d-l dr. Octavian Luchian, cu care am fost permanent în
contact în ultimii 10 ani de când am avut onoarea să-i cunoaştem şi de la
care am primit un nepreţuit ajutor, prin generozitatea dumnealor „Fondul
C. Matasă” al muzeului din Piatra-Neamţ devenind mai bogat.
Dintre nepoţii direcţi ai preotului Constantin Matasă se cuvine să-l
amintim pe d-l arhitect Dan Matasă, tot din Bucureşti, fiul lui Nicuşor, care
ne-a cedat unele documente, fotografii şi obiecte păstrate de la bunicul său.

Preotul Constantin Matasă împreună cu nepotul său Dan Matasă.

Inginer Ionel Matasă şi familia dr. Luchian, la Sinaia, în 1985.

O plăcută surpriză şi un neaşteptat ajutor am primit din partea a
două apropiate şi iubite nepoate (de frate) a părintelui C. Matasă, rezidente
în prezent în Germania, cărora le mulţumim călduros. Este vorba de
doamna farmacistă Viorica Matasă-Bădărău şi doamna Marcela-Mărioara
Matasă-Motaş, fostă artistă, din a căror relatări telefonice, scrisori şi
materiale documentare reies dragostea faţă de „bădia Costică” şi toţi ai săi,
profundul ataşament faţă de conaţionalii rămaşi pe meleagurile Ceahlăului,
hotărârea şi sensibilitatea unor caractere care se înscriu în tradiţia acestei
familii exemplare.
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colaboratorilor Viorel Nicolau şi Ion Cârnu din Piatra-Neamţ, cărora le
mulţumim şi pe această cale.
Întocmită cu dragoste şi din respect faţă de ilustrul nostru înaintaş,
printre alte numeroase atribuţiuni de serviciu şi în cea mai mare parte în afara
orelor de program, lucrarea de faţă nu ar fi putut să apară la această dată fără
sprijinul colegului Dorin Nicola, apropiat colaborator aflat la început de
carieră, ce a asigurat punerea în pagină a manuscrisului, cu care am trăit
bucuria lecturării „amintirilor” şi a corespondenţei avute la dispoziţie.
Din echipa care şi-a adus contribuţia la tehnoredactarea acestei cărţi
nu putem să nu-i amintim pe Constantin-Emil Ursu şi Gil Colobanea, cu
care am început culegerea şi respectiv finalizat listarea paginilor de faţă.

Marcela-Mărioara Matasă-Motaş şi Viorica Matasă-Bădărău,
la prima tinereţe.

Dintre ceilalţi nepoţi (de fraţi şi soră) care ne-au înlesnit accesul la
unele informaţii şi cu ajutorul cărora am verificat o parte din datele oferite
de diverse surse, se cuvine să-i amintim pe d-l Adrian Matasă (fiul lui
Victor Matasă) şi pe soţia sa Mina din Piatra-Neamţ, care ne-au schiţat o
genealogie a „Matăsenilor”, pe doamna dr. Silvia Ciocan din Piatra-Neamţ
(fiica Cristinei Matasă-Grigoriu, sora părintelui), cât şi a d-lui prof. dr.
Claudiu Matasă (fiul lui Gheorghe Matasă), reputat om de ştiinţă care
trăieşte în Statele Unite ale Americii, care menţine o strânsă legătură cu
locurile natale.
Dintre instituţiile care ne-au facilitat informarea se cuvine să
enumerăm Direcţia Judeţeană Neamţ a Arhivelor Naţionale, Biserica
„Precista” din Piatra-Neamţ şi Primăria Viişoara, ale căror conducători ne-au
pus la dispoziţie diverse fonduri documentare, înscrisuri oficiale şi obiecte.
Pentru ilustrarea unor momente din viaţa şi activitatea preotului
Constantin Matasă, a unor locuri prin care a trecut acesta şi a unor
personalităţi cu care a venit în contact sau a colaborat, ne-am folosit de
imagini cunoscute sau inedite din fondurile instituţiei, de fotografiile
donate de către descendenţi ai familiei şi colecţiile de ilustrate care aparţin
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Constantin Matasă

RÉSUMÉ
Ce volume est apparu suite à l’anniversaire d’hommage de trois
décennies depuis la mort du prêtre Constantin Matasă (1878-1971),
personalité culturelle au multiples préoccupations, le fondateur du Musée
d’historire de Piatra-Neamţ. Constantin Matasă est né à Răpciuni, aujourd’hui
la commune Ceahlău (dép. de Neamţ), le premier des 12 enfants eus par la
famille du prêtre Dumitru Matasă. Il a suivi l’école primaire dans son village
d’origine et à Piatra-Neamţ, le gimnase à Piatra-Neamţ et Roman et le
Séminaire Téologique „Veniamin” à Iaşi. Entre 1900-1904 il a suivi les cours
de la Faculté de Téologie de l’Université de Bucharest. Depuis 1905, quand il
est devenu prêtre il va travailler pour 10 ans comme curé de paroisse au
Monastaire de Bistriţa (dép. de Neamţ), la fondation d’Alexandre le Bon et
entre 1915-1947 comme curé de paroisse de l’église Precista de Piatra-Neamţ.
Suite à son activité méritoire dans ce domaine il a eu pour trois fois la
fonctionne de prélat (protoiereu) du département et a été membre du
Consistoire Métropolitain. Conscient du rôle très important que les prêtres
doivent avoir au sein de la communauté locale il a contribué à l’augmentation du
niveau culturel des croyants, en etant, lui même, un modèle de comportement et
il a sustenu le développement matériel des habitants des villages.
Après la premiere guerre mondiale durant laquelle il a travaillé
autour des hopitaux de malades de Piatra-Neamţ, il a fondé (en 1919) une
filiale locale de la Maison Nationale „Reigne Marie”, pour laquelle il a
dressé par collecte publique, un local propre, où il a developpé une très
riche activité éducationale, par des conférences, débats, concertes etc.
Né autour de la montagne appelé Ceahlău, qu’il a aimé, décrit et
visité toujours, Constantin Matasă a fondé et administré pour quelques
décennies un cercle de turisme à Piatra-Neamţ, en contribuant à la
popularisation de la zone touristique de cette région, la reconstruction des
chalais et des chemins à travers les montaignes.
En se rapprochant de l’archéologie par le desir de connaître le
mieux le passé du département de Neamţ, il s’est perfectionné sans cesse
et avec la collaboration de quelques grands chercheurs de l’archéologie
roumaine (R. Vulpe, Vl. Dumitrescu) il a initié les premières fouilles
systemathiques dans la zone souscarpatique de la Moldavie.
Tout le matériel qu’il a découvert dans ces fouilles et par les
recherches de surface lui ont permis de fonder en 1934, le Musée
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Archéologique Régional, qui est devenu à travers le temps le siège de la
plus grande collection d’art eneolitique du sud-est de l’Europe.
Dans le domaine de la muséographie C. Matasă a le mérit d’avoir
initié quelques collections d’art, d’ethnographie, sciences naturelles et
d’avoir mise en valeur quelques maisons mémorielles (C. Hogaş, V.
Micle) et monuments historiques.
Il a effectué, seul ou en collaboration, des sondages ou des recherches
systématiques à Piatra-Şoimului (Calu), Traian-Zăneşti, Bodeştii de Jos,
Ghigoieşti, Dobreni, Tg. Ocna, Piatra-Neamţ etc., quelque’unes de celles-ci
devenant noms de résonance pour la prehistoire et la protohistoire de la
Roumanie, suite aux articles de specialité qu’ils ont publié.
Constantin Matasă a fondé et conduit une série de revues et de
journaux locaux, il a collaboré avec quelques publications du pays par des
articles de culture génerale ou de spécialité et il a publié ses propres livres,
tells: Călăuza judeţului Neamţ (1929); Palatul Cnejilor (1938); Câmpul lui
Dragoş (1943); Frumuşica, village préhistorique à céramique peinte du
nord-est de la Roumanie (1946), Prin Moldova de sub munte (1965).
En raison de ses mérites extraordinaires il a été honoré par plusieurs
ordres et médailles et sa mémoire est gardée toujours vivante par ceux qui
le suivent dans le musée et par les citoyens de la ville.
Ce volume realisé à plusieurs sections contribue à la mise en valeur
des principaux moments de la vie et de l’activité de celui qui reste pour
toujours le fondateur de notre institution. Le chapitre de mémoires offre la
possibilité de connaître les lieux et les événéments qu’il a vu ou veçu, d’où
surgissent les principes qui l’ont guidé dans sa vie, l’amour envers la terre
des ancetres et des habitants du département, l’amitié et la collaboration
qu’il a généreusement offert à chacun, la joie et les mecontentements de sa
vie et de son activité etc.
Toujours ici nous avons inseré quelques portraits dues à ses
collaborateurs, amis et journalists du temps, une très riche corréspondence
(des lettres pérsonelles ou officielles), deux documents concernant son
marriage et ses efforts pour dresser l’eglise Precista, le dernier interview
qu’il a accordé et une très variée et riche illustration avec gens et lieux
dont Constantin Matasă avait rencontré, connu ou aimé, des photos de
famille, documents, objets personels, volumes propres etc.
À sa mémoire dans le cadre du Musée d’Histoire ont été fondées
une fondation culturelle-scientifique et une editure qui portent le nom de
Constantin Matasă, à travers lesquelles chaque année ont été réalisées
plusieures activités qui rendent hommage à notre illustre précurseur.
Dorin Nicola

Constantin Matasă
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