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ALEXANDRU V. BOLDUR – ATITUDINI

Cuvinte-cheie: reputat istoric, profesor universi-
tar, personalitate, perseverență, atitudine.

Calitatea unui om rezultă din caracterul acestuia, 
confi gurat prin suma atitudinilor și a concepțiilor 
sale despre cele și cei din jurul său. Curajul, patri-
otismul și perseverența nu rămân în afara aces-
tora, mai ales când omul îndrăznește să înfrunte 
obstacole și greutăți ce par celor mai mulți dintre 
semeni de netrecut. Adeseori o intervenție scrisă 
sau una rostită public la un moment dat arată ce 
fel de om este acela care o face. 

Arhivele păstrează în tezaurul lor astfel de mărtu-
rii, elocvente și convingătoare. Să luăm așadar un 
caz, deloc simplu și nici frecvent, dar plin de sem-
nifi cații: două intervenții, una la autoritățile admi-
nistrației bucureștene, făcută prin ziarul „România 
liberă”, iar alta cu prilejul unui necrolog pentru 
istoricul Alexandru Gonța. Ambele-i aparțin lui 
Alexandru Boldur1, un istoric basarabean care s-a 
remarcat prin erudiție și consecvență lucrând ca 
universitar în importante centre: Sankt Petersburg, 
Sevastopol, Moscova, Chișinău și Iași. În acest im-
portant loc, la Universitatea ieșeană a revenit în 
1927, devenind profesor la Facultatea de Teologie 
de la Chișinău – fi lială a Universității ieșene – apoi 
profesor angajat (1932) și titular (1937), titular al 
catedrei de istoria românilor, iar între 1943 și 1946, 
director al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”.

Autorul acestora nu era un necunoscut celor care 
în anii ’70 ai veacului XX, supravegheau cu ma-
ximă atenție și interesați de reacțiile publice pe 
potențialii adversari ai regimului politic din Ro-
mânia. Ca basarabean, cu un profi l național con-

1 Alexandru V. Boldur (23/25 februarie 1886, Chișinău - 18 
octombrie 1988, București), istoric reputat, cu o vastă operă, 
cercetător fecund al istoriei Basarabiei și Transnistriei, autor 
al unor cărți de referință (Boldur 1927; Boldur 1928; Boldur 
1937; Boldur 1943; Boldur 1970 ș.a.). Despre viața și opera sa, 
vezi: Boldur 2006; Coleșnic 1993, 172-175. La 2 iunie 2016, 
în cadrul conferinței Istoricul și istoria (Chișinău), Academia 
de Științe a Moldovei l-a omagiat pe Alexandru V. Boldur la 
împlinirea a 130 de ani de la naștere, instituind un premiu na-
țional pentru istorie care-i poartă numele.

stant, afi rmat de-a lungul câtorva decenii, istoricul 
Alexandru Boldur a fost un „obiectiv” al Securită-
ții, urmărindu-i-se ieșirile publice ca posibile să 
reprezinte categoria sa socială, adică pe intelectu-
alii basarabeni din țară, opiniile și orientările lor 
politice sau civice. Potrivit documentelor pe care le 
folosim acum – ajunse piese de arhivă într-un mod 
deloc întâmplător – la 9 mai 1975 (o zi bine aleasă), 
lui Alexandru Boldur i s-a expediat prin poștă din 
partea ziarului „România liberă” un răspuns ofi ci-
al la o sesizare făcută în nume propriu pe seama 
unor defi ciențe de alimentație publică din cartierul 
bucureștean Drumul Taberei. Familia istoricului 
locuia atunci în blocul D5, scara G, ap. 64, micro-
raionul 7 din str. Valea Călugărească nr. 1.

De aici, o arată istoricul2, a scris celor de la „Româ-
nia liberă” sesizându-le anomaliile privind aprovi-
zionarea cu alimente a locuitorilor din blocurile D5, 
D4, D6 din cartier, siliți să se deplaseze „un chilo-
metru și că mijloacele locomoțiunei nu corespund”. 
La această sesizare autoritățile responsabile au 
răspuns ziarului la 7 mai 19753, iar acesta a trimis 
prompt răspunsul petiționarului tot în ziua de 7 
mai. În răspunsul către ziar – semnat de prim vice-
președintele Preda Gheorghe și șeful sectorului co-
mercial Turel Ștefan – s-au comunicat trei aspecte:

– posibilitatea de aprovizionare a celor care locu-
iau în microraionul 7 din Drumul Taberei de la 
Complexul comercial A16;

– la acestea se adăugau și complexele C3-C4, C2 
și piața agroalimentară „Al. Moghioroș”;

– proiectul unui studiu tehnico-economic pentru 
un complex comercial la intersecția str. Al. Mo-
ghioroș cu Prelungirea Ghencea4.

2 Evocarea intervenției sale este posterioară fi ind cuprinsă în o 
posibilă declarație semnată și intitulată O intervenție, păstra-
tă în ANIC, dosar Al. Boldur, nr. 73, f. 11.
3 Cf. data poștei înscrisă pe plic, ANIC, dosar Al. Boldur, nr. 
73, f. 12.
4 Cf. răspunsul Consiliului popular al sectorului 7 – Comitetul 
executiv, nr. 631/3 aprilie 1975 către redacția ziarului „Româ-
nia liberă”, secția scrisori, ANIC, dosar Al. Boldur, nr. 73, f. 13.
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Răspunsul administrației sectorului, în sinteză, 
a fost trimis de ziar petiționarului5, iar în plus, 
Întreprinderea de Transport București (ITB) 
l-a asigurat că „odată cu modifi carea traseului 
liniei 105 barat se va studia și posibilitatea pre-
lungirii ei de la Gara de Nord. Prelungirea liniei 
3 pe traseul actual al liniei 8 nu este posibilă în 
etapa actuală. Prelungirea liniilor de tramvai pe 
prelungirea Ghencea până la Strada Valea Oltu-
lui, va impune și reconsiderarea întregii rețele de 
transport în comun din zonă”6. De asemenea, l-au 
asigurat odată cu aceste angajamente de proiec-
tele lor, condiționate însă de necesitatea „unui 
transport economic”, care „nu ne permite reali-
zarea unor legături directe între toate zonele ora-
șului, urmând să se realizeze în etapa actuală prin 
transbordare”7. Evaluând aceste două intervenții, 
prima la ziar, iar a doua direct la ITB, observăm 
că autoritățile responsabile au reacționat corect 
și prompt, dându-le importanță și arătând astfel 
un interes cuvenit unor atari atitudini. Nu știm 
de ce au făcut-o atât de rapid, de ce i-au răspuns 
așa de detaliat petiționarului și, mai ales, de ce 
asemenea răspunsuri se găsesc alături de piesele 
arhivistice privindu-l pe un alt istoric basarabean, 
Alexandru I. Gonța8. Sigur, nu întâmplător!

La dispariția istoricului Gonța, angajat al Institu-
tului de istorie „Nicolae Iorga”, directorul aces-
tuia, Ștefan Ștefănescu i-a evocat viața și opera 
într-un scurt necrolog. Cele evocate fac cinste 
autorului lor, arătând solidaritatea de breaslă și 

5 Vezi în anexă, ANIC, dosar Al. Boldur, nr. 73, supra, f. 15.
6 Cf. adresa ITB-Serviciul Programarea și Urmărirea Prestații-
lor, 177/XXIXB - 18 martie 1975, semnată de directorul adjunct 
Paul Mîndreanu, ANIC, dosar Al. Boldur, nr. 73, supra, f. 14.
7 ANIC, dosar Al. Boldur, nr. 73, supra, f. 14.
8 Alexandru Gonța (10 august 1918, Glodeni (jud. Bălți) - 24 
ianuarie 1977, București), istoric medievist de o acribie ex-
cepțională, remarcat prin studii extrem de bine documen-
tate. Discipol al istoricului Ilie Minea, s-a profi lat îndeosebi 
pe evoluția satelor din Moldova și raportul acestei provincii 
cu spațiile învecinate. Teza sa de doctorat, evocată aici, a fost 
publicată de către Editura Științifi că și Enciclopedică, în anul 
1986, la inițiativa lui Marcel Popa, sub titlul Satul în Moldo-
va medievală. O privire de ansamblu, capabilă să redea pro-
fi lul preocupărilor enciclopedice ale lui Al. I. Gonța, rezultă 
din studierea Inventarului Fondului personal arhivistic care-i 
poartă numele (Arhivele Naționale – Direcția Județeană Iași), 
format în anul 1993 (Inventar 263, p. 243 documente-cores-
pondență). Un memoriu de lucrări la poziția 233, alcătuit în 
anul 1987, la 24 ianuarie, de către Elvira Sofronie și dr. Verona 
Gonța, conține și titlurile reținute prin contribuția lui Al. Bol-
dur. Despre Al. Gonța, vezi: Bejan, Maftei 2006. 

prețuirea pe seama celui dispărut, ba chiar prile-
juiesc laude la adresa unui confrate binecunoscut.

Celor evocate de către Ștefan Ștefănescu, Alexan-
dru Boldur le-a adăugat câteva informații care, 
în esența și lapidaritatea lor, aduc un elogiu bine 
meritat și venit de la o personalitate care-și măsu-
ra aprecierile pe seama confraților. Astfel, ca fost 
profesor al lui Alexandru Gonța, la Iași, la Litere și 
Filozofi e, în anul universitar 1945-1946, Boldur l-a 
remarcat la lucrările seminarului de istoria româ-
nilor din zilele de 6 și 9 februarie 1946. Într-atât de 
mare a fost impresia pe care Gonța a făcut-o pre-
zentându-și ideile la subiectele tratate – Răscoala 
lui Hîncu și Darac, respectiv Succesiunea tronului 
în Principatele Române –, încât profesorul Boldur 
i-a propus studentului Gonța un post de asistent9. 
L-a impresionat tânărul pentru că „părerea sa nu 
este împrumutată de la nici un istoric român”10, 
deci se distingea prin originalitatea ei și, desigur, 
prin argumentele aduse în sprijin. Deși nu a reușit 
să-l facă asistent, fi ind pensionat la 1 septembrie 
1947, Al. Boldur l-a urmărit cu atenție începând cu 
anul 1948, – fi ind interesat de contribuțiile sale ști-
ințifi ce pe care le-a consemnat începând din anul 
1956. Acestea, însemna Boldur, „de fi ecare dată 
simțeam că în metoda de cercetare a fostului meu 
student, a rămas ceva împrumutat de la  dascălul 
său, din munca de investigare și de argumentare”11, 
ceea ce i-a consolidat părerile despre mai tânărul 
său coleg. Pe acesta-l știa ca „un om binevoitor, 
gata să ajute pe oricine cu sfatul său. Simțea chiar 
plăcere să fi e darnic și mulți vor pomeni numele 
său cu recunoștință. Pentru adevăr era totdeauna 
foc ”12. I-a apreciat elogios și teza de doctorat – Sa-
tul moldovenesc. Locuitorii și instituțiile lui – ca 
„o lucrare foarte prețioasă care atacă una din prin-
cipalele probleme ale evului mediu românesc”, și 
pe care, recomandând-o spre publicare, „ar arăta 
mărimea adevărată a acestui om învățat”13.

Ca un omagiu postum, venind de la profesor, Ale-
xandru Boldur a întocmit – cu sprijinul văduvei, 
Veronica Sofronie-Gonța – Memoriul de titluri și 
lucrări ale lui Alexandru Gonța. Acesta număra 

9 Cf. Câteva cuvinte de adaos, în ANIC, dosar Al. Boldur, nr. 
73, supra, f. 2.
10 ANIC, dosar Al. Boldur, nr. 73, supra, f. 2.
11 ANIC, dosar Al. Boldur, nr. 73, supra, f. 3.
12 ANIC, dosar Al. Boldur, nr. 73, supra, f. 3.
13 ANIC, dosar Al. Boldur, nr. 73, supra, f. 3.
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47 de titluri din care 34 erau publicate iar restul 
rămăsese în manuscris, considerate de Alexandru 
Boldur că „pentru un timp relativ scurt de activi-
tate – 29 de ani (1948-1977), e foarte sufi cient în 
ce privește studiile personale, având în vedere că 
împărțea timpul cu serviciul de documentare la 
Institutul de Istorie «Nicolae Iorga»”14. 

Pentru încă un istoric de valoare, care promitea să 
fi e în fruntea comunității profesionale, – un cerce-
tător cu studii complexe și aprofundate de litere, 
fi lozofi e, drept și teologice – timpurile s-au dove-
dit însă neprielnice, scurtându-i, prin presiunea 
lor, viața și lipsindu-ne de ceea ce atât de promi-
țător se anunțase. Cel care i-a întrezărit valoarea 
și l-a apreciat atât de corect, ca profesor și confra-
te, învățatul Alexandru Boldur, i-a făcut prin cele 
arătate elogiul suprem lui Alexandru Gonța, în-
lesnindu-ne să mai remarcăm odată ce înseamnă 
modelul: unul deosebit de prețios ca formă și ex-
presie, cu putere de recomandare pentru cei care 
nu se lasă copleșiți de încercările vieții. 

14 ANIC, dosar Al. Boldur, nr. 73, supra, f. 3.
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The civil position of Alexandru V. Boldur

Keywords: reputed historian, university professor, personality, perseverance, civil position.

Abstract: The article is devoted to the civil position of the Bessarabian historian Alexandru Boldur in certain life 
circumstances. The author on the basis of archival materials presents and analyzes a concrete example - two ap-
peals, the fi rst to the Bucharest authorities through the newspaper “Romany Libera”, and the second on the occa-
sion of the obituary dedicated to the historian Alexander Gonts. This is a convincing evidence of the personality of 
a man who was distinguished by courage and perseverance, such as Alexandru Boldur.

Гражданская позиция Александра Болдура

Ключевые слова: известный историк, профессор, личность, упорство, гражданская позиция.

Резюме: Статья посвящена гражданской позиции бессарабского историка Александра Болдура в опреде-
ленных жизненных обстоятельствах. Автор на основе архивных материалов представляет и анализирует 
конкретный пример – два обращения, первое к бухарестским властям через газету «Ромыния либерэ», а 
второе по случаю некролога, посвященного историку Александру Гонца. Это убедительные свидетельства о 
личности человека, отличавшегося мужеством и упорством, каким был Александр Болдур.
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