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PREOTUL MIHAI N. C+RL|NESCU, 

FIGUR| PILDUITOARE DE SLUJITOR 

AL ALTARELOR STR|BUNE 

(24 iunie 1882 — 5 iunie 1934)

 Prof. Dr. Ion I. SOLCANU

Rândurile ce urmeaz\ evoc\ personalitatea preotului Mihai N.

Cârl\nescu, una dintre cele mai luminoase figuri de preot apostol,

patriot [i c\rturar din câte au existat [i slujit altarele str\bune din

jude]ul Suceava (apoi Baia). Preotul Mihai N. Cârl\nescu a oficiat

vreme de 30 de ani, `ntre 1904 [i 1934, `n Biserica „Sfin]ii Arhan-

gheli Mihail [i Gavril” a satului Bogd\ne[ti, din comuna cu acela[i

nume, care pe atunci includea [i c\tunele Sl\tioara [i Râ[ca, cu ves-

tita m\n\stire ctitorit\ de Petru Rare[, la 15421, [i de vornicul Costea

B\cioc, al doilea ei ctitor2. M\ simt moralmente dator cu o atare

evocare, ca unul care am fost educat [i format `n spiritul valorilor

cre[tin-ortodoxe `n biserica amintit\, unde slujea preotul Mihai M.

Cârl\nescu, fiul celui evocat `n rândurile ce urmeaz\. Pe atunci, copil

fiind, [tiam prea pu]ine lucruri despre preotul Mihai N. Cârl\nescu,

doar cele povestite de p\rin]ii mei, Ilie [i Maria Solcanu, [i de b\-

trânii satului, dar anii [i `mprejur\rile aveau s\ m\ aduc\, student

fiind, `n preajma presbiterei Demetra Cârl\nescu, so]ia celui evocat,

a fiilor ei, preotul Mihai M. Cârl\nescu, transferat de la Bogd\ne[ti la

biserica „Toma Cozma” din Ia[i, [i Haralambie Cârl\nescu, farmacist.

La cele aflate prin viu grai, pasiunea [i iscodirea istoricului au scos

la iveal\, cu st\ruin]a proprie cercet\torului de arhiv\, informa]ii des-

prinse din documentele `ng\lbenite ale secolelor XIX [i XX sau din

1 G.Bal[, Bisericile [i m\n\stirile moldovene[ti din veacul al XVI-lea, Bucu-

re[ti, 1928, pp. 76, 79.
2 Maria Magdalena Szekely, Sfetnicii lui Petru Rare[. Studiu prosopografic,

Editura Universit\]ii „Al. I. Cuza”, Ia[i, 2002, p. 241.
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c\r]ile aflate la `ndemâna celui dornic s\ le parcurg\ [i s\ le `n]e-

leag\. Multe dintre cele aflate pe aceste c\i – [i meritate s\ fie cu-

noscute [i de cei care urmeaz\ dup\ noi – le a[tern acum pe hârtie,

spre luare aminte [i pild\ pentru slujitorii de azi [i de mâine ai alta-

relor str\bune.

Preotul Mihai N. Cârl\nescu era fiul lui Neculai Cârl\nescu, `nv\-

]\tor la [coala din comuna Bogd\ne[ti, `ntre octombrie 1861 [i oc-

tombrie 1893, unul dintre cei 19 absolven]i ai {colii preparandale de

la „Trei Ierarhi” din Ia[i, promo]ia din vara anului 1860, cu califi-

cativul „eminent” la toate examenele. Dup\ absolvire, Departa-

mentul cultelor [i instruc]iunii publice din Moldova l-a trimis `n-

v\]\tor la [coala primar\ din comuna Miculin]i, jude]ul Dorohoi,

unde a activat pe durata anului [colar 1860-1861. R\mânând va-

cant\ catedra [colii primare din Bogd\ne[ti, prin plecarea `nv\-

]\torului Ioan Florescu, al doilea dasc\l de la `nfiin]area ei, `n 1858,

Neculai Cârl\nescu o solicit\ cu insisten]\ [i ob]ine, pe 19 octom-

brie 1861, transferul [i numirea `n post, cu salariu de 200 lei pe lun\

(aproximativ [apte galbeni). Va sluji cu mult devotament [coala din

Bogd\ne[ti vreme de 32 de ani, aducând la lumina slovei tot atâtea

promo]ii de absolven]i3. Aici, `n Bogd\ne[ti, `[i `ntemeiaz\ c\minul,

c\s\torindu-se cu Ana, fiic\ de notar4, cu care au avut urm\torii

copii. Elena (Lu]ica), c\s\torit\ cu folcloristul Mihai Lupescu, ilus-

tru `nv\]\tor la [colile din Bro[teni [i Dorna, de pe valea Bistri]ei,

de unde este trasferat la Orfelinatul agricol „Ferdinand” de la Zor-

leni, jude]ul Tutova5; Maria, c\s\torit\ cu `nv\]\torul Vasile Hudi]\6,

3 Ion I. Solcanu, Inv\]\mântul public rural din Moldova `n vremea lui Alec-

sandru Ioan Cuza. {coala din comuna Bogd\ne[ti, jud. Suceava: studiu de caz,

`n volumul „Slujind-o pe Clio. In honorem Dumitru Vitcu”, Editura Junimea, Ia[i,

2010, pp. 174-204.
4 Lavinia Betea, Am f\cut Jilava `n pantofi de var\. Convorbiri cu Ioana Be-

rindei, Editura Compania, Bucure[ti, 2006, p. 23
5 ANIC.MCIP, Ds.246/1905, fila 165, unde apare `n Tabloul `nv\]\torilor de-

ta[a]i din jude]ul Suceava, figurând `ns\, ca titular, la [coala din Dorna, dar trans-

ferul de aici avusese loc cu data de 1 septembrie 1898. Informa]ia apare [i la

Artur Gorovei care nota c\ „`n 1898 Lupescu a fost chemat s\ conduc\ Orfeli-

natul «Ferdinand» de la Zorleni”. Vezi: Artur Gorovei, Inv\]\tori folclori[ti, Editura

Cartea româneasc\, Bucure[ti, f.a., p. 69.
6 Ioan Hudi]\, Jurnal politic. 1 ianuarie - 24 august 1944, Editura Roza Vân-

turilor, Bucure[ti, 1997, p. 526, nota 136.
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originar din satul Negote[ti, comuna Ciumule[ti, care a urmat la

[coala din Bogd\ne[ti la un an dup\ pensionarea socrului s\u, `n-

v\]\torul Neculai Cârl\nescu, dup\ o suplinire de un an datorat\

preotului Gr. Zaharescu7; Gheorghe, profesor maistru la {coala de

arte [i meserii din Ia[i8; Mihai, viitorul preot, subiectul acestei evo-

c\ri; Lucre]ia, `nv\]\toare, c\s\torit\ cu Mihai Dr\gu[anu9, [i Aris-

ti]a, c\s\torit\ cu Neculai Platon, ambii `nv\]\tori la Tg. Neam] unde,

student fiind, i-am cunoscut, ca pensionari, `n 1965-1967, servin-

du-ne cu dulcea]\ de cire[e amare [i ap\ rece de fântân\ `n pa-

hare aburite, dep\nând amintiri `n cerdacul unei case acoperite cu

[indril\ [i `nconjurate de o frumoas\ livad\ de pomi fructiferi. Era

mezina familiei `nv\]\torului Neculai Cârl\nescu [i supravie]uise tu-

turor surorilor [i fra]ilor ei. Piept\n\tura clasic\, sobr\ [i decent\, `n

coc, acum `n\lbit\, conferea o distinc]ie deosebit\ figurii cu ten impe-

cabil, f\r\ riduri, care nu cunoscuse de-a lungul zecilor de ani suleme-

nelile atât de omniprezente azi, ci doar l\pti[orul de matc\ oferit de

stupina proprie. ~[i p\stra vocea cristalin\, fredonând roman]e din

vremuri de mult apuse, acompaniat\ la vioar\ de so]ul ei, sub a c\rui

baghet\ multe ansambluri corale mixte culeseser\ lauri [i aplauze.

Mihai N. Cârl\nescu s-a n\scut, conform unui certificat eliberat

de Seminarul „Veniamin Costache”10, la 24 iunie 1882, fiind al trei-

lea copil al `nv\]\torului Neculai Cârl\nescu [i al Anei, dup\ Elena-

Lu]ica [i Maria. Cum `nv\]\torul Neculai Cârl\nescu terminase {coala

preparandal\ `n vara anului 1860, având la absolvire `n jur de 20 de

ani, apari]ia copiilor a fost destul de târzie. Este de presupus, fie o

c\s\torie de holtei tomnatic, fie o a doua, cu Ana, care i-a supravie-

]uit câteva decenii, de vreme ce, la sfâr[itul deceniului trei al seco-

lului trecut, era `nc\ `n via]\, dup\ cum `[i aminte[te Ioana Berin-

dei, g\zduit\ de aceasta `n repetate rânduri, cu `ncepere din 1927,

7 Ion I. Solcanu, op. cit., p. 204, nota 174.
8 Scrisoarea lui G.T. Kirileanu, din 16.XI.1902, c\tre folcloristul Mihai Lu-

pescu, cumnat lui Gh. Cârl\nescu, `n G.T. Kirileanu, Coresponden]\, Editura Mi-

nerva, Bucure[ti, 1977, pp. 134-136.
9 Ioan Hudi]\, Jurnal politic, Studiu introductiv [i note de acad. Dan Berindei,

Institutul european, Ia[i, 1998, p. 331, nota 182.
10 Direc]ia Jude]ean\ Ia[i a Arhivelor Na]ionale Istorice Centrale, Fond Semi-

narul „Veniamin Costache” (`n continuare: DJIANIC.SVC.), Ds.481, fila 70 v.



206 TEOLOGIE {I VIA}|

proasp\t `ntoars\ de la Paris, unde tat\l ei, profesorul Ioan Hudi]\,

se afla la studii de doctorat, `mpreun\ cu so]ia sa Emilia.

Mihai N. Cârl\nescu [i-a f\cut studiile primare la Bogd\ne[ti,

sub supravegherea ocrotitoare [i, desigur, exigent\ a tat\lui s\u, `n-

v\]\torul Neculai Cârl\nescu. Presupunem, dar nu avem `nc\ do-

vezi, c\ a frecventat apoi Gimnaziul din F\lticeni, aflat la 10-12 km

de Bogd\ne[ti, dac\ urma drumul pe scurt\tur\, peste apa Moldo-

vei, prin Fântâna Mare [i Sp\t\re[tii lui Matei Milo, al c\rui conac

domina [leaul ce ducea spre Tg. Neam] [i Roman. Acest [leau avea

s\-l duc\ spre Ia[i, la renumitul Seminar „Veniamin Costache” sau

Seminarul Central, cum mai era cunoscut `n epoc\. Nu ni s-au p\strat

cataloagele pe durata frecvent\rii Seminarului. {tim `ns\ c\ a fost g\z-

duit `n Internatul institu]iei, cum, de altfel, erau to]i elevii acestui

vestit Seminar teologic, cu profesori temeinic preg\ti]i [i exigen]i. La

finele fiec\rui an [colar, elevii erau supu[i unui examen. Din cele

câteva rapoarte ale directorului Seminarului afl\m obiectele de exa-

men pentru clasele IV-VIII. Cinci dintre ele – româna, latina, greaca,

germana [i istoria – figurau `n programa de examen la toate cla-

sele, ad\ugându-se apoi, `ntre disciplinele umaniste, psihologia

(clasa a V-a), logica (clasa a VI-a), morala (clasa a VII-a) [i peda-

gogia (clasa a VIII-a). Acestea erau completate de disciplinele pro-

prii studiilor teologice, precum: Introducere `n istoria Bisericii,

Patristica, Introducere `n Vechiul Testament, Introducere `n Noul Tes-

tament, Dogmatica, Retorica bisericeasc\ [i Dreptul bisericesc11. Pe

durata [colariz\rii, dar necuprinse `n examenele de sfâr[it de an,

figura discipline ca Liturghia, Pastorala etc.

Profesorii titulari – V. Cire[ (limba român\), Pr. D. Iord\chescu

(limba latin\), Gr. Bârsan (limba german\), Gh. Bu]ureanu (Peda-

gogie) [i Pr. Gh. Aram\ (Pastoral\) aveau câte nou\-zece ore pe s\p-

t\mân\, cu un total de 260-310 ore pe an, `n timp ce suplinitorii

precum G. Murnu (limba elin\), arhim. V. R\ileanu (Istoria Bise-

ricii [i Introducere `n Vechiul Testament), `nlocuit apoi, pentru ace-

lea[i materii, de Vasile Oiaga12, Pr. Econom Ion Gotcu (Introdu-

cere `n Noul Testament, Dogmatic\, Moral\ [i Liturgic\)13, Pr. Econ.

11 Ibidem, Ds. 444, fila 48.
12 ANIC. MCIP., Ds. 788/1902, fila 191.
13 Ibidem.
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Pavel Savu (Geografie) aveau norma de 20 de ore s\pt\mânal, `n-

sumând peste 600 de ore pe an14.

~ntr-un Raport privind activitatea [colar\ pe anul 1901-1902, di-

rectorul Seminarului „Veniamin” `l informa cu satisfac]ie pe ministrul

Spiru Haret c\, dup\ o perioad\ de „opt ani (1893-1901), Semi-

narul s-a v\zut iar\[i `ntregit, `n urma desfiin]\rii celui de la Roman.

Cam anevoioas\ la `nceput instalarea, pentru c\ localul nu era ame-

najat `n vederea a [apte clase, cu 300 de elevi”15, salutând astfel re-

venirea la etapa `n care preg\tirea seminaristului se realiza pe du-

rata a [apte ani de continuitate `n aceea[i institu]ie.

Din rapoartele transmise ministerului reiese grija manifestat\ de

conducerea Seminarului pentru preg\tirea complet\, teoretic\ [i

practic\, a viitorilor preo]i. „~n decursul anului – se spunea `n ra-

portul de activitate pe anul [colar 1901-1902 – s-a dat deosebit\ aten-

]ie serviciului divin [i practicii biserice[ti. Deschis\ capela servi-

ciului divin, `n urma sfin]irii, elevii seminari[ti au putut s\ urm\-

reasc\ regulat [i cu mult interes practica bisericeasc\, pe care n-o

pot executa numai `n teoria ce li se spune `n clas. Este un folos

incomparabil pentru seminari[ti, Domnule Ministru, cu putiin]a, ce

n-aveau `nainte, s\ se `ndeletniceasc\ cu practicarea serviciului reli-

gios [i a se prezenta cum trebuie autorit\]ii chiriarchale, atunci, când

absolvind seminariul, solicit\ primirea `n rândul clericilor”16.

Examenele de sfâr[it de an erau sus]inute `n luna iunie, pe du-

rata a 15-17 zile, cu o pauz\ de o zi dup\ fiecare disciplin\, astfel

ca elevul s\ aib\ timpul necesar recuper\rii intelectuale [i psihice.

Cu toat\ exigen]a normelor [colare [i de examinare, num\rul ele-

vilor elimina]i [i repeten]i nu dep\[ea 15%17.

Am insistat asupra acestor elemente pentru a avea o imagine

de ansamblu asupra temeiniciei studiilor de care dispunea un preot

rural cu doar Seminarul teologic, care cuno[tin]e, general uma-

niste, `n afara celor teologice, `i confereau un statut intelectual

solid `n societate. Numai a[a se explic\ [i putem `n]elege cum

vreme de multe decenii dup\ domnia lui Alecsandru Ioan Cuza [i

pân\ la cel de-al doilea r\zboi mondial, o vreme chiar [i dup\

14 Ibidem.
15 Ibidem, filele 190-191, 194-195.
16 ANIC. MCIP., Ds. 788/1902, fila 194.
17 Ibidem.



208 TEOLOGIE {I VIA}|

acesta, mul]i dintre preo]ii [i `nv\]\torii rurali au fost nu numai

apostolii satului românesc, ci [i c\rturari [i, fire[te, modele de via]\

spre care n\zuiau mai to]i s\tenii. Acestea [i explic\, `n cazul preo-

tului Mihai N. Cârl\nescu, preocup\rile sale intelectuale, care au

dep\[it hotarele jude]ului Suceava – Baia, de `ntemeietor [i, o vreme

chiar, conduc\tor al Cercului „De[teptarea s\tenilor”, de colaborator

constant al ziarului „Vestitorul satelor” [i prieten al unor personali-

t\]i marcante ale culturii din epoc\, precum Artur Gorovei, G.T.

Kirileanu, Mihai Lupescu, Al. Vasiliu-T\t\ru[i etc.

Din documentele de arhiv\ afl\m c\ pe seminaristul de clasa a

VII-a, Mihai N. Cârl\nescu, solicit\, la 1 februarie 1903 „eliberarea

unui certificat, spre a proba autorit\]ilor militare cum c\ eu, `n pre-

zent, frecventez cursul acestui Seminar”18. Directorul Seminarului „Ve-

niamin Costache” `i elibera, `n aceea[i zi, `nscrisul solicitat, `n care

se spunea: „Se certific\ prin acesta c\ elevul Cârl\nescu N. Mihai,

n\scut `n comuna Bogd\ne[ti, plasa Moldova-{omuz, jude]ul Su-

ceava, `n anul 1882, luna iunie 24 (subl. ns. I.S.), frecventeaz\

cursul clasei a VII-a `n Internatul Seminarului «Veniamin» din Ia[i”19.

Seminaristul Mihai N. Cârl\nescu avea

atunci 21 de ani ne`mplini]i. Desigur c\

din acea vreme dateaz\ [i fotografia sa

(Foto. 1), aflat\ `n arhiva profesoarei Ga-

briela Manolache, n\scut\ Cârl\nescu,

nepoat\ de fiu a celui care ne-a prile-

juit aceste rânduri. Imaginea ne prezint\

un tân\r cu tr\s\turi armonioase: ovalul

fe]ei este `ncadrat de o bogat\ podoab\

capilar\; ochii mari [i lumino[i scruteaz\

viitorul cu `ncredere [i sunt m\rgini]i de

sprâncene bine conturate; nasul drept

marcheaz\ simetria perfect\ a figurii,

subliniind u[or pome]ii obrajilor; gura

cu buze c\rnoase, aproape senzuale, este str\juit\ de o musta]\ stu-

foas\, `n furculi]\, coborând pu]in mai jos de col]urile gurii `nchise,

18 Ibidem, Ds. 481, fila 31 f.
19 DJIAN.SVC., fila 31 v.

Foto. 1
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ce denot\ fermitate; barba, u[or aruncat\ `nainte, este prototipul

celei volitive. De altfel, voin]a, perseveren]a [i exigen]a cu sine, dar

[i cu ceilal]i, l-au condus de-a lungul vie]ii sale. ~ntregul chip de-

gaj\ luminozitate, bun\tate [i optimism m\surat.

Uniforma de seminarist, de culoare neagr\, are brodate `n par-

tea stâng\, sub gulerul drept, `nalt, literele aurite S.V., suprascrise,

ini]ialele Seminarului „Veniamin”, `ncadrate de laurii care descriu

un larg arc de cerc. Privind aceast\ ]inut\ te `ntrebi, involuntar, de

ce elevii de azi ai Seminarului „Veniamin Costache” nu ar adopta o

asemenea uniform\, atât de nobil\ prin tradi]ie, care confer\ sobrie-

tate [i distinc]ie, re`nnodând astfel o frumoas\ rânduial\ a uneia

dintre cele mai prestigioase institu]ii de `nv\]\mânt teologic ro-

mânesc, de pe b\ncile c\reia au ie[it genera]ii de tineri temeinic

preg\ti]i pentru a fi preo]i, f\clierii comunit\]ilor rurale [i urbane,

propov\duind cuvântul Domnului, morala cre[tin\ [i iubirea de ]ar\

[i glie, p\strarea de obiceiuri [i tradi]ii, toate, `ns\, `n deplin con-

sens cu propria lor tr\ire. 

~n vara aceluia[i an 1903, `n luna iunie, Mihai N. Cârl\nescu `[i

sus]inea examenul de capacitate. Ca absolvent `l afl\m semnând

un memoriu adresat ministrului, la 12 iunie 1903, al\turi de al]i 24

colegi, printre care [i Cicerone Teodorescu, remarcabil profesor de

teologie `n perioada interbelic\, `n care se ar\ta c\ „subsemna]ii, ab-

solven]i ai Seminarului «Veniamin» din Ia[i, entuziasma]i de marele

rol al preotului ca educator al poporului, nu numai `n ceea ce pri-

ve[te `ndreptarea religios-moral\, ci [i economic\, mai ales, voind

a ne des\vâr[i [i cuno[tiin]ele teoretice, cele de agronomie [i zoo-

tehnie c\p\tate `n aceast\ institu]ie, v\ rug\m a mijloci pe lâng\

Ministeriul Domeniilor, pentru a ne recomanda o ferm\-model la

care s\ putem sta o lun\ cel pu]in, cu `ncepere de la 1 iulie a.c.”20.

Aceast\ idee era s\dit\ elevilor de chiar profesorii lor. Faptul trans-

pare limpede dintr-un raport al directorului Seminarului „Veniamin”,

adresat ministrului Spiru Haret la 3 decembrie 1903, propunându-i

urm\toarele: „a[ fi de p\rere ca `n loc de mult\ teorie s\ se fac\ mai

mult\ practic\ `n ceea ce prive[te studiul agriculturii [i, deci, s\ se

introduc\ `n mod obligatoriu `nv\]\mântul practic al agriculturii `n

20 ANIC.MCIP., Ds. 212/1903, fila 20.
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Seminariu, ca astfel seminaristul ajuns preot s\ poat\ lucra deopo-

triv\ cu `nv\]\torul, spre bunul mers, atât `n ceea ce prive[te munca,

cât [i economia locuitorului nostru de la ]ar\”. Rezolu]ia ministrului

Spiru Haret este gr\itoare: „Sunt convins mai dinainte de necesitatea

`nv\]\mântului practic al agriculturii [i de aceea s\ mi se arate mij-

loacele prin care s\ se realizaze aceast\ necesitate. S\ mi se arate

timpul [i terenul unde se poate face practica”21, `ncât memoriul a

r\mas f\r\ alt r\spuns, de[i, dup\ cum recuno[tea [i ministrul, era

atât de bine inten]ionat. 

La 4 iulie 1903, tân\rul Mihai N. Cârl\nescu `nainta conducerii

Seminarului o suplic\ din care desprindem c\ „subsemnatul, absol-

vent cu diplom\ al Seminarului «Veniamin Costache» … viu a v\ ruga

s\-mi elibera]i un certificat doveditor cum c\ am ob]inut la finele

anului 1902-1903 diploma de capacitate”22. Conducerea Seminarului

`i elibera documentul solicitat, `n care se preciza c\ „tân\rul Câr-

l\nescu N. Mihai, la finele anului [colar 1902-1903, a ob]inut di-

ploma de capacitate, drept care i s-a eliberat prezentul certificat, spre

a-i servi la trebuin]\, p\n\ la imprimarea diplomelor din partea Onor

Ministeriului”23.

Tot `n acele zile ale lunii iulie 1903 solicitau [i ob]ineau ates-

tatele examenului de capacitate, sus]inut la sfâr[itul anului [colar

1902-1903, al]i 23 de absolven]i. Le `n[ir\m aici numele pentru c\

sunt parte a istoriei Bisericii noastre, ca slujitori ai altarelor str\-

bune, dar [i pentru a [ti care a fost colegii de Seminar ai preotului

Mihai N. Cârl\nescu. ~n ordinea prezen]ei lor, `n filele dosarului de

arhiv\ `i afl\m pe Vasile Slivneanu, Vasile Taft\, Gheorghe Ionescu,

Ioan Enescu, Gh.N. Ionescu, Constantin Tebeica, Ioan Giuculescu,

I. Popescu, Ioan Albot\, plasa Pite[ti, jud. Arge[), Alexandru T\z-

l\oanu, Vasile Ghica, Gheorghe S. Popescu, Dimitrie Petrescu, Eu-

gen Podoleanu, Constantin P. Mitocariu, Andrei Gh. Constantin,

Dumitru Posmagiu, Gheorghe V. Bârliba, Theodor D. Vasiliu, Nico-

lae Savin, Vasile Pascal, Ioan Pascal [i Gheorghe I. Vasilache24.

21 Ibidem, filele 112-114.
22 DJIAN.SVC., fila 70 f. 
23 Ibidem, fila 70 v.
24 Ibidem, filele 50, 52-53, 56-57, 59-64, 66-76, 78.
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Nu [tim câ]i dintre absolven]ii acestei promo]ii din 1903 a Se-

minarului „Veniamin Costache” au urmat calea preo]iei, dar este de

presupus c\ marea lor majoritate a devenit slujitori ai altarelor str\-

bune, iar al]ii vor fi fost `nv\]\torii satelor din Moldova, fapt `ng\duit

[i de studiul Pedagogiei, materie inclus\ `n programa de studiu.

Dup\ absolvirea studiilor seminariale, `n iunie 1903, tân\rul

Mihai N. Cârl\nescu a fost, pe durata anului [colar 1903-1904, `n-

v\]\tor la [coala primar\ din Sl\tioara, sat component al comunei

Bogd\ne[ti25, aflat la 5-7 km dincolo de m\n\stirea Râ[ca. ~ntr-un

Tablou de concediile acordate de revizorat `nv\]\torilor suplini-

tori din jude]ul Suceava `n cursul anului 1904 pe luna septem-

brie, Mihai N. Cârl\nescu figureaz\ cu dou\ zile de concediu, pe

3 [i 4 mai, luate pentru „interese familiare” [i cu alte trei, `n „19, 20

[i 22 mai” motivate de c\tre revizorul [colar al jude]ului, Ionescu, cu

explica]ia „pentru c\s\toria sa”26.

C\s\toria a avut loc, conform registrului st\rii civile pentru c\-

s\tori]i din comuna Zorleni, jude]ul Tutova, la 1 iulie 1904, mireasa

fiind Demetra, martori fiind „Mihai Lupescu, `nv\]\tor; Dumitru

Mihai, agricultor; Costache Vasiliu, func]ionar, [i Gh. Cârl\nescu,

meseria[, din Ia[i”. P\rin]ii miresei erau Ruxandra [i Haralambie

Popa27, adjunctul administratorului `ntinselor propriet\]i ale Casei

Regale, dup\ cum ne informa Ioana Berindei28. Om `nst\rit, cu o

[far\ de mo[ie, Haralambie Popa dispunea de un conac, loc de `ntâl-

nire [i de popas al multor personalit\]i ale epocii, `ntre care Mihail

Sadoveanu, a c\rui fiic\, Profira, se va c\s\tori cu Costache Popa,

George Topârceanu, Octav B\ncil\ etc. Un vizitator frecvent al

25 Un Proces Verbal, cu nr. 5629, din 29 iunie 1874, `ntocmit `n [edin]a extra-

ordinar\ a Consilului general al jude]ului Suceava, hot\ra asupra componen]ei

„circumscrip]iilor comunelor’’ propus\ de Prefectura respectivului jude] [i apro-

bat\ de Consiliul Mini[trilor `n [edin]a din 29 august 1874, subscris\ de Lasc\r

Catargi, G.Gr. Cantacuzino, Al. Lahovari [i Titu Maiorescu, sub rezerva sanc]io-

n\rii „domne[ti ulterioare”. Circumscrip]ia comunei Bogd\ne[ti cuprindea satele:

Râ[ca, Bogd\ne[ti, Jahalea, Valea Slatinei (Sl\tioara, n.ns. I.S.), Boroaia Râ[c\i,

Boroaia Neam]ului, B\r\[ti [i Moi[a, ANIC., Fond. Ministerul de Interne, Comu-

nal\, (`n continuare MI.C.) Ds.157/1874, filele 5 [i 28, 32v [.i 33f.
26 ANIC.MCIP., Ds.247/1905, fila 37 f.
27 Registrul st\rii civile pentru c\s\tori]i, pe anul 1904, al comunei Zorleni,

jude]ul Tutova, fi[a 45.
28 Lavinia Betea, op. cit., p. 22.
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conacului a fost, desigur, renumitul folclorist Mihai Lupescu, care a

de]inut, vreme de peste 20 de ani, direc]ia Orfelinatului agricol „Fer-

dinand” din localitate. A[a cum ar\tam mai sus, acesta era c\s\torit

cu Elena (Lu]ica), sora mai mare a preotului Mihai N. Cârl\nescu,

pe care o b\nuim de „st\rostie” la c\s\toria fratelui ei mai mic cu

fiica lui Haralambie Popa, pe care o cunoscuse, probabil, semina-

rist fiind, `ntr-una din vacan]ele petrecute la sora sa, la Zorleni.

Familia preotului Mihai Cârl\nescu – pe mama acestuia, Ana, [i

pe so]ia lui, Demetra, – o afl\m evocat\ cu nostalgie de Ioana Be-

rindei care, copil\ fiind, `[i petrecea vacan]ele de var\ la Bog-

d\ne[ti, la bunicul ei dinspre tat\, `nv\]\torul Vasile Hudi]\. „Când

am venit de la Paris, bunicul, care era directorul [colii primare, avea

casa lipit\ de [coal\, poveste[te Ioana Berindei. Când au mai cres-

cut copiii [i tata29 i-a putut ajuta, [i-a f\cut o cas\ proprie. Pe tot te-

renul pe care-l aveau, pân\ `n prundul râului Râ[ca, tata a f\cut o

superb\ livad\ de meri [i peri. La Bogd\ne[ti, noi locuiam fie la

popa Mihai (subiectul acestor pagini evocatoare, n.ns. I.S.), fie la

bunica Ana30, care st\tea cu ]a]a Lu]ica, fiica ei mai mare, so]ia fol-

cloristului Mihai Lupescu, el murise, fie la bunici, dup\ cum era loc,

c\ci vara casele se umpleau de copiii lor, deja `nsura]i, [i de nenu-

m\ra]i veri [i nepo]i”31. {i Ioana Berindei continu\ amintirile: „Acum

trebuie s\ m\ `ntorc la str\bunica tat\lui meu32. B\iatul ei mai mare

(Mihai N. Cârl\nescu, n.ns. I.S.), frate cu bunica (Maria V. Hudi]\,

fiica `nv\]\torului N. Cârl\nescu, n.ns. I.S.) [i Lu]ica (Elena M. Lu-

pescu, fiica cea mare a `nv\]\torului N. Cârl\nescu, n.ns. I.S.), era

`nsurat cu Demetra-Mitri]a, sora mai mare a mamei (Emilia-Milica,

fiica lui Haralambie Popa, c\s\torit\ la 1920 cu profesorul Ioan

Hudi]\, fiul cel mai mare al Mariei [i Vasile Hudi]\, `nv\]\tor la

Bogd\ne[ti din 1 octombrie 1894, mort la 1946, n.ns. I.S.). El era

popa Mihai Cârl\nescu (subl. ns. I.S.). Demetrei i se spunea «Coana

29 Profesorul universitar Ioan Hudi]\, [eful organiza]iei PN} din jude]ul Baia,

scretar general adjunct al PN} [i deputat de Baia `n mai multe rânduri. Vezi: Ioan

Hudi]\, Jurnal politic. 1 ianuarie - 24 august 1944, cu studiu introductiv [i note

de acad. Dan Berindei, Editura Roza Vânturilor, Bucure[ti, 1997, pp. 6-8.
30 De fapt, str\bunica Ioanei Berindei, cum singur\ va reveni `n text.
31 Lavinia Betea, op.cit., loc. cit.
32 Ana, so]ia `nv\]\torului Neculai Cârl\nescu.
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preoteas\». Tata [i unchiul ei, popa Mihai, s-au `nsurat cu dou\ su-

rori. Asfel c\ du-te-vino de la Zorleni la Bogd\ne[ti era o s\rb\-

toare”33.

Anii pe care `i evoca Ioana Berindei sunt cei de dup\ 1927, când

p\rin]ii ei, Emilia [i profesorul Ioan Hudi]\, reveniser\ `n ]ar\, de la

Paris, dup\ studiile de doctorat ale tat\lui s\u, `ncepute `n toamna

anului 1921. La acea vreme, `n anii 1927-1930, preotul Mihai N.

Cârl\nescu avea deja mai bine de dou\ decenii de apostolat [i de

slujire la altarul bisericii din Bogdane[ti.

Hirotonia lui Mihai N. Cârl\nescu trebuie s\ fi survenit `n toamna

aceluia[i an al c\s\toriei, 1904, sau cel mai târziu `n prima jum\-

tate a celui urm\tor. Oricum, un document din acea parte a anului

1905 ni-l relev\ ca preot `n comuna Bogd\ne[ti, preocupat de pre-

darea religiei `n [coal\. Revizorul [colar, C. Zaharia, transmitea un

raport ministrului s\u, la 1 septembrie 1905, prin care `l informa: „Am

onoarea a v\ `nainta `n original suplica preotului paroh Mihai N. Câr-

l\nescu, din comuna Bogd\ne[ti, prin care, ar\tând foloasele [i roa-

dele ce ar aduce `n educa]iunea moral\ [i religioas\ a copiilor pre-

darea religiunii `n [coalele primare de c\tre preo]i [i `ndemnul cu

dragoste sincer\ de a contribui cu ceva mai mult la edificiul ridi-

c\rii popula]iunii s\te[ti…, asigurându-v\ c\-[i va da toat\ silin]a de

a corespunde acestei frumoase `ns\rcin\ri”34 .

Memoriul adresat revizorului [colar al jude]ului Suceava [i ajuns

pe biroul ministrului de resort, de unde a fost arhivat, este gr\itor

asupra idealurilor de care era animat tân\rul preot Mihai N. Cârl\-

nescu, fapt pentru care se cuvine a fi reprodus integral: „Domnule

revizor, subsemnatul, preot Mihai Cârl\nescu din Comuna Bogd\-

ne[ti, jude]ul Suceava, se spune `n memoriu, respectuos vin a V\

aduce la cuno[tin]\ urm\toarele: mare [i sfânt rol au a `ndeplini,

mai ales la ]ar\, acei lumin\tori ai satelor, preotul [i `nv\]\torul.

R\dicarea moral\ [i material\ a satelor, aceste dou\ probleme care

preocup\ pe oamenii cu dragoste de neam, nu-[i g\sesc dezlegarea

decât cu ajutorul `nv\]\torului [i al preotului. Când ace[ti doi fac-

tori vor munci pentru acela[i scop sfânt, `n unire [i complec-

tându-se reciproc, [i progresul va fi cu noi. Credem c\ `nv\]\torii

33 Lavinia Betea, op. cit., p. 28.
34 ANIC.MCIP., Ds. 246/1905, fila 145.
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ar putea fi mult ajuta]i de preo]i, mai ales `n ceea ce prive[te cre[-

terea copiilor (subl. preotului M.C.). ~n aceste timpuri, când inde-

ferentismul religios [i imoralitatea au `nceput a s\ r\spândi [i la

]ar\, pân\ `n col]urile cele mai `ndep\rtate [i mai ascunse, credem

c\ aten]iunea noastr\, a preo]ilor [i `nv\]\torilor, trebuie `ndrep-

tat\ `n primul punct la educa]iunea moral\ [i religioas\ a copiilor

(subl. preotului M.C.). ~n aceast\ ramur\ a `nv\]\mântului preotul

poate face mai mult decât `nv\]\torul pentru urm\toarele motive:

- Preotul de drept este prop\v\duitorul moralei;

- Preotul are o cultur\ religioas\ mai complet\ decât a `nv\]\-

torului;

- C\ acela ce-i p\rintele comunei are o mai mare autoritate `n fa]a

elevilor;

- Apoi, fiind zilnic `n mijlocul enoria[ilor s\i, poate influen]a mult

asupra moralit\]ii lor, chiar [i dup\ ce ispr\vesc cursul primar (subl.

preotului M.C.). 

~ndemnat de dragoste sincer\, de a pune [i eu o piatr\ cât de

mic\ la frumosul edificiu «R\dicarea popula]iunii s\te[ti», convins

de adev\rul c\ `nv\]\torul, numai singur, nu poate a-[i `ndeplini cu

sfin]enie acest rol, având destule ocupa]iuni, viu a V\ ruga s\ bine

voi]i a solicita la Onor Minister aprobarea de a preda studiul reli-

giunii la [coala primar\ din acest sat, unde m\ aflu preot, asigurân-

du-V\ c\-mi voi da toat\ silin]a de a corespunde frumoasei `ns\r-

cin\ri ce doresc a mi-o lua”35, scria `n `ncheierea memoriului tâ-

n\rul preot.

Revizorului [colar al jude]ului Suceava i se comunica faptul c\

„Ministerul a aprobat ca preotul Mihai Cârl\nescu din comuna Bog-

d\ne[ti s\ predea gratuit religia la [coala din acea comun\, dar

numai `n zilele de s\rb\tori [i `n timpul din zilele de lucru `n cari

clas\ nu e ocupat\, conform regulamentului36.

Prin aceast\ aprobare a propriei solicit\ri, tân\rul preot `[i

asuma astfel, cum singur spunea, o „frumoas\ `ns\rcinare” pe care,

ne`ndoielnic, a dus-o la bun sfâr[it, `n deplin\ `n]elegere [i cola-

borare cu `nv\]\torul [i directorul [colii din Bogd\ne[ti, Vasile Hu-

di]\, nimeni altul decât cumnatul s\u. Nu [tim cât\ vreme preotul

35 Ibidem, fila 146.
36 Ibidem.
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Mihai N. Cârl\nescu a predat religia, gratuit, fiilor poporenilor s\i,

dar este de presupus, având `n vedere acordul de principiu al Mi-

nisterului cultelor [i instruc]iunii publice, c\ a f\cut asta mul]i ani

[i dup\ 1905. {tim sigur c\ `n 1912 f\ptuia `nc\ o asemenea `n-

s\rcinare, dup\ cum ne confirm\ un document de epoc\, un

proces-verbal de asisten]\ a delegatului inspectoratului [colar Su-

ceava, Vasile Cost\chescu, privind „examinarea elevilor ultimei

clase a [coalelor din Cercul Bogd\ne[ti – [coala mixt\ din Râ[ca,

[coala de c\tun din Sl\tioara [i [coala mixt\ din satul [i comuna

Bogd\ne[ti – desf\[urat\ `n zilele de 6 [i 7 iunie 1912”37. Afl\m,

`ntre altele, c\ „[coala mixt\ din Râ[ca func]iona deja cu dou\ pos-

turi, având ca `nv\]\tor al ultimei clase, a V-a, pe Gheorghe Grigo-

rescu; [coala de c\tun de la Sl\tioara avea un singur `nv\]\tor, pe

Ioan Iliescu”, iar [coala mixt\ din Bogd\ne[ti, cu dou\ posturi,

avea ca „`nv\]\tor al ultimei clase pe D-l Vasile Hudi]\, normalist

definitiv, care func]ioneaz\ la aceast\ [coal\ de 18 ani; Din cei

400 de copii de vârst\ [colar\, `nscri[i `n clasa a V-a, 20; exami-

na]i, 14; absolven]i, 8. Preg\tirea elevilor a fost bun\” [i delegatul

inspectoratului [colar `[i `ncheia procesul-verbal notând: „Men]io-

nez cu satisfac]ie sufleteasc\ prezen]a la examen a preotului pa-

roh Mihai Cârl\nescu, care pred\ gratuit studiul Religiei elevilor

acestei [coale”38 (subl. ns. I.S.).

Din 1905, când preotul Mihai N. Cârl\nescu se oferea s\ ]in\

gratuit elevilor lec]iile de Religie, [i pân\ `n 1912, când avusese loc

examenul de sfâr[it de promo]ie, prilejuind sus-amintitul proces-

verbal, trecuse [apte ani de activitate [colar\, depus\ `n paralel cu

aceea de paroh al comunei, f\r\ a a[tepta de la stat vreo com-

pensa]ie material\. Colaborarea sa cu `nv\]\torul Vasile Hudi]\

avea temeiuri solide. Cea dintâi, leg\tura de rudenie, `nv\]\torul fiind,

cum am mai spus, c\s\torit cu sora mai mare a preotului Mihai N.

Cârl\nescu, Maria; al doilea, [i la fel de important, preocuparea

ambilor pentru „ridicarea moral\ [i material\ a s\tenilor din Bog-

d\ne[ti”.

~nv\]\torii Vasile Hudi]\ [i fiul s\u Gheorghe i-au instruit [i edu-

cat pe fiii satului pe durata a dou\ genera]ii, `ntre 1894 [i 1948 când,

37 Ibidem, Ds. 398/1912, fila 88.
38 Ibidem, fila 88 v .
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Gheorghe Hudi]\ a fost `ndep\rtat din `nv\]\m`nt, familia acestora

constituind, asemenea familiei preotului Mihai N. C\rl\nescu,

adev\rate modele de via]\. Acesta este [i motivul pentru care, `n

cele ce urmeaz\, oferim câteva date interesante despre `nv\]\torul

Vasile Hudi]\ [i familia sa.

~nv\]\torul Vasile Hudi]\ era originar din satul Negote[ti,

component al comunei Ciumule[ti-Ioneasa, fiu de ]\ran frun-

ta[, al lui Neculai [i Ioana, n\scut\ Grigora[, primar al comunei

la cump\na secolelor 19-2039. Numit `nv\]\tor la [coala din Bog-

d\ne[ti, `n 1904, la un an dup\ pensionarea la cerere a lui Ne-

culai Cârl\nescu40, se c\s\tore[te cu cea de-a doua fiic\ a aces-

tuia, Maria. Un document fotografic de epoc\ ni-i prezint\ pe

Vasile Hudi]\ [i so]ia sa al\turi de p\rin]ii Neculai [i Ioana Hudi]\, de

fra]ii Gheorghe41 [i Neculai42, de sora sa Smaranda, c\s\torit\ cu

39 Un document olograf arat\ c\ „Neculai Hudi]\, de profesie agricultor, cum

singur se numea `n memoriul adresat ministrului cultelor [i instruc]iunii publice

la 6 august 1888, domiciliat `n comuna Ciumule[ti din plasa Moldova, jude]ul Su-

ceava” cerea `n acel memoriu promovarea fiului s\u „Teodor Hudi]\, elev `n

clasa I-a primar\ de b\ie]i nr. 1 din F\lticeni, `n clasa a II-a, copilul meu fiind ab-

sent la examen din `mprejur\ri de for]\ major\’’, ANIC. MCIP., Ds. 57/1888, fila 78 f-v.
40 Acestuia i-a urmat ca suplinitor, la catedra [colii din Bogd\ne[ti, pe durata

anului [colar 1893-1894, preotul Grigore Zaharescu, „absolvent a [apte clase se-

minariale din Ia[i’’. ANIC.MCIP., Ds. 56/1893, filele 121-122.
41 ~nv\]\torul Gheorghe Hudi]\, fratele lui Vasile Hudi]\, era n\scut la 8

martie 1870, conform datelor cuprinse `n Catalogul de modul ]inerii concursu-

rilor pentru ocuparea provizorie a posturilor de `nv\]\tori [i `nv\]\toare ce sunt

numai suplinite `n jude]ul Suceava, mediile ob]inute [i clasificarea concuren-

]ilor, concurs ]inut `n Folticeni de la 1-16 decembrie 1889, `n urma c\ruia este

numit suplinitor la [coala din Satul Hârtoapele, din comuna Lespezi, de unde se

transfer\ la [coala din Negote[ti, f\când schimb cu `nv\]\torul Ioan Bordeianu

(ANIC.MCIP., Ds. 481/1889, filele 2, 6f-v, 60f-61f). La aceea[i [coal\ din Negote[ti `l

afl\m pe Gheorghe Hudi]\ [i `n martie 1891 (Ibidem, Ds., 300/1891, fila 14 [i

Ds. 50/1891, fila 26v). Tot aici func]iona, conform statelor de prezen]\ `ntocmite de

revizorul [colar la 1.XII.1892, Gheorghe Hudi]\ ca `nv\]\tor „provizoriu’’ (Ibidem,

Ds. 56/1893,filele 43v-44f, 73f).
42 Un Raport, din 15 ianuarie 1887, al revizorului [colar al jude]ului Suceava,

N. Filotte, informa Ministerul de Resort „c\ `nv\]\torul I. Hudi]\ de la [coala din

com. Ciumule[ti-Gani, plasa {omuz-Moldova, la 29 ale lunii trecute, decembrie 1886,

a `ncetat din via]\ `n spitalul acestui jude]” (ANIC.MCIP., Ds. 58/1887, fila7), pro-

babil un alt fiu al loanei [i Neculai Hudi]\. 
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Constantin Spiridon43, prezent\ `n primul rând, prima din stânga

(Foto. 2).

Dintre to]i b\rba]ii prezen]i `n fotografie, numai Gheorghe [i

Vasile Hudi]\, `nv\]\tori, poart\ „haine nem]e[ti”, costume de epoc\,

moderne, iar ceilal]i sunt `n port tradi]ional, „cu i]ari, c\m\[i cu poale,

pân\ la genunchi, stânse la mijloc cu brâie late, iar peste c\m\[i,

bundi]e frumos `nflorate, deschise `n fa]\”. Fotografia constituie un

document nu numai al familiei Hudi]\, ci o adev\rat\ icoan\ de

interpretat a unei familii de t\ran frunta[, care-[i `ndemna copiii la

`nv\]\tur\ [i care adoptau apoi o alt\ vestimenta]ie, impus\ de noua

condi]ie social\. De fapt, dou\ lumi ale aceluia[i sat românesc de la

cump\na secolelor XIX-XX, aflate nu `n opozi]ie, ci `ntr-o comple-

mentaritate [i continuitate fireasc\ a evolu]iei societ\]ii noastre.

Dintre to]i copiii primarului de Negote[ti (Ciumule[ti-Ioneasa44),

`nv\]\torul Vasile Hudi]\ (1872-1946)45 a fost un model de invidiat.

43 Acad. Dan Berindei, autorul studiului introductiv [i al notelor Jurnalului

politic – 1 ianuarie - 23 august 1944 al lui Ioan Hudi]\, identific\ un Vasile Spi-

ridon, inginer silvic, v\r primar cu Ioan Hudi]\, desigur, fiul Smarandei, sora `n-

v\]\torului Vasile Hudi]\, p. 527, nota 159 [i, idem, 1 ianuarie - 15 septembrie 1938,

Editura Funda]iei PRO, Bucure[ti, p. 361, nota 71.
44 Pentru circumscrip]ia comunei Negote[ti erau arondate satele: Antoceni,

Oniceni, Dumbr\vi]a, Leucu[e[ti, Ciumule[ti, Negote[ti, Movileni, Ioneasa, C\-

mârzani, }ole[ti, Manolea, For\[ti, Ro[iori [i Uide[ti, conform aceluia[i proces-

verbal al Consiliului general al jude]ului Suceava, din 20 iunie i874. Vezi: supra 19.
45 Ioan Hudi]\, Jurnal Politic – 1 ianuarie - 24 august 1944, Editura Roza

vânturilor, Bucure[ti, 1997, p. 521, nota 35.

Foto. 2
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To]i copiii s\i care au dep\[it vârsta de [coal\ primar\46 – Ioan-

Nicu[or (1896-1982), Gheorghe47 (1897-1965), {tefan (1905-1986),

Corina (1909-?)48, Neculai (1910-1974)49, Mircea(1914-?), Emil-

Miluc50, Vasile-Lic\51 – au urmat [coli normale sau superioare.

Personalitatea familiei `nv\]\torului Hudi]\ a fost Ioan-Nicu[or,

profesor universitar, om politic marcant la nivel na]ional, `n calita-

tea sa de secretar general al P.N.}. [i apropiat al lui Iuliu Maniu,

deputat pe listele acestui partid `n jude]ul Baia, `n mai multe rân-

duri, ministru al Agriculturii `n cel de-al doilea Guvern S\n\tescu

[i `n Guvernul R\descu. De[i politician cu vederi de stânga, care

i-a ajutat financiar pe unii intelectuali comuni[ti pe durata recluziunii

acestora (cazul profesorului universitar Petre Constantinescu – Ia[i

este notoriu), Ioan Hudi]\ a f\cut el `nsu[i ani grei de `nchisoare52.

Jurnalul Politic, care cuprinde mai multe volume, publicat cu con-

sistente studii introductive [i note de acad. Dan Berindei, ni-l `n-

f\]i[eaz\ pe autor ca pe un fin analist politic, plasat `n miezul sau

46 Nepoata sa, Ioana Berindei, ne informa c\ bunicii ei dinspre tat\ au avut 16

copii. Unii dintre ei au trecut la cele ve[nice la vârst\ fraged\. ~n alt loc po-

veste[te cum numai `ntr-o s\pt\mân\ le-au murit trei copii „care aveau 2, 3 [i 6

ani. Vezi: Lavinia Betea, op. cit., p. 42. Documentele confirm\ `n parte infor-

ma]ia. Astfel, la 29 mai 1905, revizorul [colar al jude]ului Suceava, C. Zaharia,

comunica superiorilor s\i c\, „`n ziua de 19 [i 26 mai curent, au `ncetat din via]\

copiii Dimitrie, `n etate de 3 ani [i 8 luni [i {tefan, `n etate de 4 ani [i 9 luni, ai

`nv\]\torului Vasile Hudi]\, dirigintele [coalei din Bogd\ne[ti, acest jude]”, ANIC.-

MCIP., Ds. 248/1905, fila 44.
47 Ioan Hudi]\, Jurnal Politic. 1938; 1938-1939; 1939, Editura Funda]iei PRO,

Bucure[ti, 2002, 2003, 2004, passim.
48 Acad. Dan Berindei ne informeaz\ c\ a fost func]ionar\, f\r\ a preciza `ns\

c\ a f\cut studii universitare de german\-englez\ la Ia[i. ~ntr-un tabel cu stu-

den]ii anului I ai Facult\]ii de Litere [i Filozofie din 1928, studenta Corina Hudi]\

figureaz\ cu urm\toarea adnotare: „Tat\l `nv\]\tor, [apte copii `n [coli”, DJIAN.

Fond. Facultatea de Litere, Ds.291/1929, fila 19.
49 Ibidem.
50 Elev `n clasa a VIII-a la Liceul Militar din Chi[in\u, mort de febr\ tifoid\ la

doar 19 ani, la 19.XI.1938. Vezi: Ioan Hudi]\, Jurnal Politic. 1938-1939, Editura Fun-

da]iei PRO, Bucure[ti, pp. 115, 117, 150.
51 Absolvent al Facult\]ii de Drept, mort `n spitalul de tuberculoz\ de la Bâr-

nova din Jude]ul Ia[i. Vezi: Lavinia Betea, op. cit., p. 42.
52 Prima arestare a durat din octombrie 1947 pân\ `n 21 decembrie 1955; cea

de-a doua, din 1961-1962. Vezi: Lavinia Betea, op. cit., pp. 55, 86, 117, 120, 122, 127.
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`n vecin\tatea unor importante evenimente politice pentru perioada

1938-1944.

Revenind la evocarea preotului Mihai N. Cârl\nescu, activitatea

sa din anii grei ai Marelui r\zboi pentru `ntregirea României `i con-

fer\ dimensiunea de adev\rat model. Mobilizat imediat dup\ in-

trarea ]\rii `n r\zboi, `l afl\m `n Brigada a IV-a mixt\, de unde este

mutat la Brigada a XIV-a artilerie53. ~n cadrul acesteia „a luat parte

la `naintarea ei, vizitând frontul `n fiecare zi [i `ncurajând pe sol-

da]ii din tran[ee”54. Din nota de caracterizare datorat\ colonelului

Gheorghiu afl\m c\ „`n ziua de 14 septembrie 1916, a fost deta[at la

Regimentul 86 Infanterie, `n care a luat parte la toate luptele, fiind de

foarte multe ori sub focul artileriei [i infanteriei inamice. La S\l\-

truc, g\sindu-se la postul de prim ajutor, unde pansa [i mângâia pe

r\ni]i, a fost atins de o schij\ la piciorul drept”55. A fost decorat cu

„Avântul ]\rii”, dar a trebuit s\ urmeze o perioad\ de refacere `n Sana-

toriul de convalescen]i, dup\ cum noteaz\ sec, documentele mili-

tare. „Pe zona de refacere, spune raportul, a ]inut multe predici,

ridicând moralul solda]ilor [i preg\tindu-i pentru noi lupte. La

scurt\ vreme dup\ deta[area p\rintelui Mihai N. Cârl\nescu la Regi-

mentul 86 Infanterie, `n alt\ parte a frontului, la Pietrele Ro[ii,

c\dea jertf\ unul dintre ilu[trii `nv\]\tori [i prieten al s\u, Neculai

Stoleriu din Baia, „Un glon] l-a lovit `n cap [i astfel am pierdut unul

dintre cele mai alese capete ie[ite din mijlocul ]\r\nimii” nota, la

20 septembrie 1916, G.T. Kirileanu `n ~nsemn\rile sale zilnice. Tot

de la el afl\m c\ al]i `nv\]\tori, Leon Mrejeru, Alexandru Vasiliu-T\-

t\ru[i, Petru Gheorghic\, Simion T. Kirileanu, fratele s\u, `[i `nde-

plineau exemplar datoria fa]\ de ]ar\56.

Cu s\n\tatea ref\cut\, preotul Mihai N. Cârl\nescu se re`ntoarce

`n tran[ee, s\ aline dureri trupe[ti [i suflete[ti [i s\-i `mb\rb\teze

pe solda]i, fii de ]\rani `n marea lor majoritate, a c\ror via]\ o cu-

no[tea atât de bine. Particip\ la luptele crâncene de la N\m\loasa

53 Grigore N. Popescu, Preo]imea român\ [i `ntregirea neamului, Bucure[ti,

1940, vol. I, p. 126. 
54 Ibidem, p. 445.
55 Ibidem.
56 G.T. Kirileanu, ~nsemn\ri zilnice, 1906-1960, edi]ie `ngrijit\, studiu in-

troductiv, note, bibliografie [i indici de Constantin Pangrati, Editura Albatros, Bucu-

re[ti, 2004, p. 68.
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unde, dup\ cum noteaz\ lapidar, dar sugestiv, comandantul regi-

mentului, acela[i colonel Gheorghiu, „a fost foarte devotat, vizi-

tând frontul [i ]inând predici solda]ilor [i sub bombardament in-

tens al inamicului a oficiat `nhumarea ofi]erilor [i solda]ilor c\zu]i

`n luptele de acolo”57.

Atitudinea de `nalt civism a preotului Mihai N. Cârl\nescu din

timpul marelui r\zboi nu putea sc\pa celui care-i realiza efigia la

momentul trecerii lui la cele ve[nice. „Dar p\rintele Mihai a fost [i

un mare iubitor de }ar\ – scria `n «Vestitorul satelor» din luna iunie

a anului 1934. Când oastea româneasc\ a plecat `n r\zboiul care

ne-a adus `ntregirea neamului, `ntre cei dintâi preo]i care s-au `n-

rolat s\ `nso]easc\ armata pe front a fost [i p\rintele Mihai. Cu

crucea `n mân\, el `ndemna oastea la isbând\, iar cu graiul s\u blând

mângâia pe cei r\ni]i [i suferinzi. Era de o bun\tate cu adev\rat

cre[tineasc\, `ndelung r\bd\tor [i iert\tor”58.

Preotul Mihai N. Cârl\nescu a f\cut r\zboiul de la un cap\t la altul,

fiind demobilizat târziu, `n preajma termin\rii lui, `n aprilie 191859.

Pe toat\ durata celor trei ani de participare la r\zboiul de

ap\rare a gliei str\mo[e[ti, familia sa a r\mas la Bogd\ne[ti, unde

preoteasa Demetra, so]ia sa, s-a dedicat cre[terii [i educ\rii celor

cinci copii – Alexandrina (Didina), Neculai, Haralambie, Mihai [i

Gheorghe – ajutat\ de soacra sa, Ana N. Cârl\nescu. Preoteasa

Demetra a fost, la rândul ei, model pentru zecile de so]ii [i mame

ai c\ror so]i [i fii luptau cu arma `n mân\ pe frontul de la N\m\-

loasa, M\r\[ti, M\r\[e[ti, Cire[oaia, comuna Bogd\ne[ti pl\tind

un greu tribut de sânge `n r\zboiul pentru `ntregirea neamului.

Numele eroilor stau adânc s\pate `n placa de marmor\ alb\ `ncas-

trat\ `n monumentul din curtea [colii construite `n vremea mi-

nistrului Spiru Haret, care [i-a petrecut câteva vacan]e la Bogd\-

ne[ti, pe vremea când tat\l s\u, Costache Haret, era notarul co-

munei, iar fratele s\u, Mihail, elev al `nv\]\torului Neculai Cârl\-

nescu, `n anii 1862-186360. Am apucat vremea când, copil fiind, de

ziua eroilor, la acest monument, `n prezen]a elevilor, a corpului

profesoral [i a s\tenilor `mbr\ca]i `n haine de s\rb\toare, preotul

57 Ibidem.
58 „Vestitorul satelor”, 1-30 iunie 1934, p. 2.
59 Grigore N. Popescu, op. cit., p. 137.
60 Ion I. Solcanu, op. cit., pp. 195-196.
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satului s\vâr[ea o slujb\ de pomenire, iar unul dintre `nv\]\tori

evoca jertfa celor c\zu]i pe câmpul de lupt\, f\r\ teama de a fi

acuza]i de na]ionalism. Erau momente `n\l]\toare de educa]ie pa-

triotic\ [i tr\ire cre[tineasc\ a copiilor [i tineretului comunei Bogd\-

ne[ti. De ce s\ nu re`nnod\m firul unei tradi]ii atât de frumoase [i

educative?

~ntors de pe front, preotul Mihai N. Cârl\nescu se arunc\ din

nou `n vâltoarea vie]ii comunit\ii c\reia `i apar]inea. ~n ]ara `ntre-

git\ domnea un spirit nou, plin de emula]ie, dar [i spectrul ma-

rilor distrugeri. Regele [i b\rba]ii din fruntea statului croiau nor-

mele de a[ezare a ]\rii `n noile sale hotare, cu institu]iile recla-

mate de teritoriile `ntregite, iar talpa ]\rii era antrenat\ `n refa-

cerea celor distruse de r\zboi. La sat, nevoile erau multe [i mari,

iar mijloacele reduse. ~mpropriet\rirea ]\ranilor, promis\ solda-

]ilor de regele Ferdinand I `nc\ din anul 1917, pe front, se `nf\p-

tuia anevoios, chiar [i acolo unde marile mo[ii existau, ceea ce nu

era cazul pentru Bogd\ne[ti, comun\ a[ezat\ la poalele mun]ilor.

P\durea era singura bog\]ie din vecin\tatea comunei, a c\rei ex-

ploatare `ns\ era monopolizat\, `nc\ `nainte de r\zboi, de c\tre un

Schuster [i al]ii asemenea. Con[tient c\ puterea st\-n unire, p\rin-

tele Mihai N. Cârl\nescu reorganizeaz\ banca popular\ „Petru Rare[”

[i `nfiin]eaz\ cooperative de exploatare a p\durilor. ~nfiin]eaz\ mai

`ntâi cooperativa „Bogd\ne[ti”, iar apoi se implic\ [i `n coopera-

tiva regional\ forestier\ din comuna Râ[ca, devenit\ comun\ de

sine st\t\toare dup\ noua organizare administrativ\ din 1924. A

venit astfel `n sprijinul celor mul]i [i s\raci, pe care dorea s\-i vad\

prosperi. Apreciindu-i-se energia, priceperea [i puterea de munc\,

cooperatorii jude]ului, numit acum Baia, dar cu aceea[i re[edin]\

`n ora[ul F\lticeni, l-au ales pre[edinte al Consiliului de adminis-

tra]ie al Federalei «Buciumul Moldovei», func]ie de]inut\ `ntre anii

1918-1922.61

Domeniul de predilec]ie al activit\]ii preotului Mihai N. Cârl\-

nescu a fost [i a r\mas, pân\ `n ultimele sale zile petrecute pe

acest p\mânt, acela al `ngrijirii sufletului omenesc. Ca slujitor al al-

tarului str\bun, cuno[tea pe deplin nevoia de luminare a s\tenilor.

~n]elegând rostul adânc al tiparului, al [tiin]ei de carte ca mijloc de

61 Busuioc Panaite, Preotul cooperator Mihai Cârl\nescu, `n „Vestitorul

satelor’’, nr. din iunie 1934, p. 3.
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formare [i de informare, preotul Mihai N. Cârl\nescu s-a num\rat

`ntre fondatorii cercului „De[teptarea s\tenilor”, al\turi de `nv\]\-

torii Neculai Stoleru din Baia, Mihai Lupescu [i Simion T. Kiri-

leanu, fratele celebrului G.T. Kirileanu. A activat ca membru `n co-

mitetul de conducere, ca administrator [i, `n cele din urm\, ca

pre[edinte al acestuia, pân\ la sfâr[itul vie]ii sale62.

~n paralel [i `n strâns\ conexiune cu activitatea depus\ `n ca-

drul cercului „De[teptarea s\tenilor”, preotul Mihai N. Cârl\nescu

a depus o activitate pilduitoare `n redactarea, tip\rirea, adminis-

trarea [i distribuirea foii cercului „Vestitorul satelor”, cu apari]ie

bilunar\. Intelectuali de marc\ ai vremii, Artur Gorovei, G.T. Kiri-

leanu, Mihai Lupescu, Vasile Ciurea, Alexandru Vasiliu T\t\ru[i [.a.

au fost colaboratori la „Vestitorul satelor” [i, nemijlocit, ai preotului

fondator, bucurându-se de prietenia [i pre]uirea acestora, el [i fa-

milia sa. Dup\ retragerea renumitului folclorist Mihai Lupescu de

la direc]iunea Orfelinatului agricol „ Ferdinand” de la Zorleni [i sta-

bilirea lui la Bogd\ne[ti63, preluând [i direc]iunea revistei „Vestitorul

satelor”, p\rintele Mihai N. Cârl\nescu, a avut `n cumnatul s\u un

mare sprijin `n realizarea [i distribuirea acesteia. „Ieri, la 15/28 XII

1921, mare vâlv\ la F\lticeni, scria Mihai Lupescu lui G.T. Kiri-

leanu, pe atunci bibliotecarul cur]ii regale. ~n strada mare, ducând

cu popa Cârl\nescu un sac cu „Vestitorul” la po[t\ (subl. ns. I.S.),

to]i se uitau la mine, salutându-m\. La po[t\ aflu c\ eu-s numit

prefect. Am râs ironic: eu [i prefect! De altfel, `n ziua de 26 de-

cembrie sara, am primit dou\ telegrame de la [eful de Cabinet al

Ministerului de interne cu cuprinderea urm\toare: „Mihai Lupescu,

`nv\]\tor, directorul revistei «Vestitorul satelor» – Bogd\ne[ti: Te rog

vino la «Ministerul de interne». Eu [i preotul Cârl\neacu am zis:

taci! C\ scap\ «Vestitorul» de necazuri [i greut\]i! Când acolo, se

vede c\ m\ poftea s\ depun jur\mântul”64.

Dintre multe alte referin]e epistolare prezente `n Coresponden]a

c\tre G.T. Kirileanu privitoare la p\rintele Mihai N. Cârl\nescu65

ne re]ine aten]ia aceea datorat\ marelui folclorist [i etnograf Artur

62 „Vestitorul satelor’’, iunie 1934, p. 1.
63 G.T. Kirileanu, op. cit., pp. 509, 510-511.
64 Ibidem, pp. 514-515.
65 Ibidem, pp. 134,152, 506, 516-517.
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Gorovei, din 18 decembrie 1927, prin care `l roag\ pe destinatar s\

se intereseze „de soarta permisului ce-l am `mpreun\ cu p\rintele

Cârl\nescu, «deoarece» v\d `n jurnale c\ zilele acestea lucreaz\ o

comisie care hot\r\[te ce permise s\ mai r\mâie pe viitor, de la 1

februarie 1928, [i dac\ nu vei st\rui, cum ai f\cut totdeauna, se

poate s\ mi-l suprime”66.

Permisele de liber\ c\l\torie pe c\ile ferate române de care se

bucurau Artur Gorovei [i preotul Mihai N. Cârl\nescu erau utilizate

pentru c\l\toriile efectuate `ndeosebi `n Moldova de pân\ la Nistru,

pentru adunarea materialelor necesare publica]iilor „{ez\toarea”, `n

cazul celui dintâi, [i „Vestitorul satelor” `n cazul celui de-al doilea.

O fotografie a p\rintelui Mihai N. Cârl\nescu din acea vreme,

care poart\ [tan]a unui timbru sec, cu `nsemnarea „controlul car-

netelor”, [i care a servit cel mai probabil la legitima]ia de liber\

c\l\torie, ni-l arat\ ca având `n jur de 40 de ani, `mbr\cat `n ras\

preo]easc\, cu mâinile `mpreunate ]inând c\ciula. Chipul senin,

dar interogativ, este `ncadrat de o frumoas\ chic\, cu pletele

bogate, pân\ la ceaf\, cu musta]a [i barba `nc\ negre (Foto. 3).

66 Ibidem, p. 469.

                   Foto. 3                                        Foto. 4
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Greaua r\spundere de adev\rat apostolat cerut\ de postura de

preot paroh, munca f\r\ odihn\ `n cercul „De[teptarea s\tenilor”

[i, mai cu seam\, de redactor [i administrator al ziarului „Vesti-

torul satelor”, grijile familiei nu puteau s\ nu lase urme pe chipul

[i `n rezisten]a fizic\ a preotului Mihai N. Cârl\nescu, marcate `n

una dintre ultimele sale fotografii (Foto. 4). Tr\s\turile sunt ace-

lea[i, doar c\ fruntea este u[or descoperit\ [i br\zdat\ de cutele

prezente [i la ochii r\ma[i vioi, comunicativi. Barba bogat\ este de

acum `nspicat\. ~ntreaga figur\ degaj\ bun\tate [i `n]elepciune. A[a

mi-l `nchipui [i `n fa]a marii treceri „pe ceea lume, unde-i satul f\r\

nume [i c\rarea f\r\ urme”67, survenit\ la 5 iunie 1934. 

„Vestitorul satelor” din luna iunie a acelui an, care a rezervat

patru pagini tristului eveniment, con]ine dou\ articole de evocare a

personalit\]ii preotului trecut la cele ve[nice, iar al treilea despre

`nmormântarea oficiat\ de un sobor de preo]i `n frunte cu P.S.S.

Arhiereul Grigore Leu, vicarul Sfintei Mitropolii din Ia[i, preot Ia-

cob Chiticariu, protoereul jude]ului Baia [i preot econom Mihai Z\-

h\recu, pre[edintele asocia]iei clerului din acela[i jude].

~n panteonul marilor figuri de slujitori ai altarelor str\bune, fi-

gura preotului Mihai N. Cârl\nescu, paroh al bisericii „Sfin]ii Arhan-

gheli Mihail [i Gavriil” din Bogd\ne[ti, `n 1904-1934 ocup\ un loc

binemeritat, dup\ cum `ntreaga sa activitate social\ [i cultural\ des-

f\[urat\ `n cadrul cercului „De[teptarea s\tenilor” [i la revista aces-

tuia, „Vestitorul satelor”, pe care le-a slujit vreme de 22 de ani, ar

binemerita un studiu mai complet. Noi nu am f\cut decât s\ stârnim

interesul celor care se ocup\ de istoria Bisericii noastre ortodoxe.

67 Folcloristul Al. Vasiliu-T\t\ru[i, `ntr-o scrisoare c\tre G.T. Kirileanu din 24 ia-

nuarie 1938. Vezi ~nsemn\ri zilnice 1906-1960, Editura Albatros, Bucure[ti, 2004,

p. 188.
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Father Mihai N. Cârl\nescu, 
exemplary figure of the servant of ancestral altars

(24th of June 1882 — 5th of June 1934)

Prof. Ph.D. Ion I. SOLCANU

The Father Mihai N. Cârl\nescu is one of the greatest priest

figures of our Church – an apostle, a patriot and a scholar. Parish

Priest of the Church of „Saints Michael and Gabriel” in Bogd\ne[ti,

in 1904-1934, Father Mihai N. Cârl\nescu has been involved in so-

cial and cultural activities, in the round of “De[teptarea s\tenilor”

and, especially, as editor and manager of the newspaper “Vestitorul

satelor”.


