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 Alexandru V. Boldur, savantul și profesorul dedicat până la refuz meseriei 
sale, a avut de înfruntat nu puține obstacole în calea afirmării sale profesionale 
atât pe segmentul științific cât și pe cel didactic. Un șir de episoade din viața 
și activitatea ilustrului savant și profesor universitar, tăinuite în documentele 
de arhivă, stau mărturie a corectitudinii, nonconformismului și intransigenței 
distinsului istoric, dar și a subiectivismului unor persoane, pe care destinul i le-a 
adus în cale și de resortul cărora era să contribuie la ascensiunea profesională 
academică și științifică a istoricului.     
 Cu privire la cariera didactică, modestele texte biografice, de care a avut 
parte Alexandru Boldur de-a lungul vieții, relevă înaintarea sa, în decursul celor 
puțin peste 30 de ani de profesare „la catedră”, prin toate etapele parcursului 
universitar, de la asistent până la profesor. Stilul concis de prezentare a informa-
țiilor, obișnuit notelor biografice, dar şi documentelor oficiale, excelează în 
expresii de felul: „este numit”, „ocupă postul”, „deține postul”, „este transferat”, 
„acti vează în funcția de …” etc., sugerând, astfel, un parcurs liniar ascendent al 
treptelor carierei profesionale. Însă, acest stil cazon ascunde subtilitățile, împre-
ju rările și, pe alocuri, situațiile delicate, cărora a trebuit să le facă față Alexandru 
Boldur, pentru a le parcurge etapă cu etapă. Cercetarea documentelor de arhivă 
(cu precădere, din Fondul personal „Alexandru Boldur” de la Arhivele Naționale, 
București și Fondul Rectorat „Universitatea Al. I. Cuza”, Iași, de la Direcția 
Județeană Iași a Arhivelor Naționale), a surselor de epocă și confruntarea lor 
cu memoriile istoricului, a confirmat propria confesiune  a istoricului: „numai 
prin luptă, luând când cu asalt, când cu blândețe etapele vieții universitare, am 
putut realiza ascensiunea mea profesională academică”1. Dacă nu ar fi fost un 
om integru, un bun specialist, o persoană principială și corectă, nu ar fi ajuns să 
ocupe posturile didactico-științifice universitare pe care le-a deținut. În ace lași 
timp, este foarte probabil că toate aceste calități și, adeseori, excesul de princi-
pialitate, atenția sporită la cele mai mici greșeli științifice, admise de unii colegi 
de breaslă, i-au adus o mulțime de suferințe spirituale, dar şi prejudicii mate riale, 
pe care le-a suportat cu demnitate, inclusiv, nu puţinele piedici în calea creșterii 
în carieră.  

* Liudmila Chiciuc, lector universitar, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 
Cahul.

1 Alexandru Boldur, Memorii. Viața mea: Lumini și umbre / Alexandru V. Boldur, București, 
Albatros Corporation, 2006, p. 175.
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 Despre debutul carierei didactice, discipolul său, Alexandru Andronic, 
basa rabean și el, consemna că a demarat în anul 1911, când proaspătul absolvent 
al Universității din Sankt Petersburg, Alexandru Boldur, „a fost numit asistent 
la Facultatea de Drept a Universității din Sankt Petersburg”2. Acest moment, de 
înce put al carierei, este confirmat, prin mai multe detalii, în memoriile reputa-
tului istoric, publicate post-mortem, în anul 2006, datorită stăruinței fiicei sale, 
Nina Boldur. Însă, cele mai convingătoare informaţii, indiscutabil, se conţin în 
documentele timpului. Spre regret, nu dispunem de originalele actelor de stu-
dii superioare ale lui Alexandru Boldur3, precum nici de un oarecare document 
care ar atesta data exactă a angajării sale în postul de asistent universitar. Cel 
mai însemnat act justificator, în această privință, pe care am avut ocazia să-l 
consultăm, este Certificatul perfectat, șapte ani mai târziu, la 11 martie 1928, în 
cadrul Oficiului Național al Universităților și Școlilor Franceze din Paris care 
adeverește că „Alexandru Boldur, titularul  diplomei de gradul I a Universității 
din Petersburg (obținută în toamna anului 1910 după patru ani de studii superi-
oare obligatorii și prezentarea unei teze – diplomă corespunzătoare doctoratului 
universitar francez)..., a fost desemnat, în anul 1911, pe lângă catedra de drept 
public a Universității din Petersburg, pentru pregătirea profesoratului”4.
 Succintele informații documentare despre anii „vremelnicei sale prestații 
didactice”  în Universitatea din capitala Imperiului Rus, „al cărui nivel riva-
liza atunci cu cel al instituțiilor similare din Occident”5, ne conving de faptul că 
„pregătirea judicioasă într-un centru cu virtuți cărturărești de netăgăduit” au 
prilejuit un start reușit lansării în cariera didactică și „au marcat pentru întreaga 
viață specificul muncii prestate de Alexandru Boldur”6. 
 Paralel cu activitatea de asistent, Alexandru Boldur, cu deosebită stăruință și 
efort susținut, a realizat programul de pregătire a profesoratului, prin publicarea 
lucrărilor științifice și prin studiile de magistru, la încheierea cărora, promovând 

2 Alexandru Andronic, Profesorul Alexandru Boldur la 95 de ani, în Anuarul Institutului de Istorie 
și Arheologie „A .D. Xenopol”, tom XVIII, 1981, p. 853.

3 O copie a diplomei  de absolvire a Universității din Sankt Petersburg, perfectată în conformitate 
cu datele de arhivă rusești, eliberată pe data de 8 ianuarie 1968, specifică că titularul docu-
mentului, Alexandru Boldur, în baza rezultatelor examenelor de absolvire, desfășurate în anul 
de învățământ 1910-1911, este deținătorul Diplomei de gradul I, eliberată la 18 ianuarie 1911, 
iar Adeverința nr.483, eliberată de rectorul Universității Imperiale din Sankt Petersburg, la 17 
februarie 1910, relevă decernarea cu medalie de argint a tezei susținute în semestrul de toamnă 
1909, cu tema: Istoria Senatului de la constituire până la reformele lui Alexandru al II-lea. La fel, 
un certificat eliberat de Arhiva Istorică de Stat din Leningrad, în data de 8 ianuarie 1968, adeve-
rește admiterea lui Alexandru Boldur, în toamna anului 1909,  la studii în Institutul Imperial de 
Arheologie și susținerea examenelor de absolvire în anul 1911, cu înștiințarea că actul (diploma) 
de absolvire a Institutului, lipsește. Vezi: Arhivele Naționale Istorice Centrale, fondul „Boldur 
Alexandru”, dosar I/1. 

4 Ibidem.
5 Victor Spinei, Alexandru Boldur în contextul istoriografiei românești interbelice, în Revista de 

Istorie a Moldovei, 1992, nr.3, p. 43.
6 Ibidem, p. 43.
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examenele de magistru în drept public, în anul 1916, a fost „ numit docent la 
… Universitatea din capitala Imperiului Rus”7. Documentele de arhivă permit 
să facem unele precizări în această privință. Astfel, Certificatul cu nr.1386, 
eliberat la 16 decembrie 1916, semnat de către decanul Facultății de Drept a 
Universității Imperiale din Petrograd, confirmă susținerea, cu succes, de către 
tânărul Alexandru Boldur, la 29 februarie, 28 noiembrie și 14 decembrie 1916, 
a examenelor scrise și orale, pentru titlul de magistru în dreptul de stat8. Iar, 
potrivit Adeverinței nr. 1682 din 4 mai 1917, semnată de rectorul Universității, 
se  confirmă că Alexandru Boldur este admis pentru predarea cursurilor în 
Universitatea din Petrograd, cu titlul de privat-docent, în temeiul propunerii 
Administratorului Districtului Petrograd al Școlilor, nr. 9062 din 15 aprilie 
19179. 
 Prin urmare, activitatea profesorală universitară a lui Alexandru V. Boldur a 
început în aprilie-mai 1917. Debutul său în această calitate de privat-docent (titlu 
didactico-științific identic celui de profesor universitar din sistemul universitar 
actual) s-a înscris printr-un amplu curs, intitulat Istoria concepțiilor despre drept, 
stat și societate în Rusia în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea10, prezentat unui 
public numeros de tineri studioși de la Facultatea de Drept a instituției. 
 Printr-un alt document, Adeverința nr.1973 din 31 august 1918, se con-
firmă faptul că Alexandru Boldur deține postul de privat-docent la Catedra drep-
tului de stat a Universității din Petrograd și activează în această instituție11. Însă, 
doar peste o lună de la eliberarea acestei adeverințe, destinată a fi prezentată 
în Universitatea din Moscova, timpurile zbuciumate din Rusia, îl vor aduce în 
Crimeea. 
 Același discipol și coleg al său de mai târziu, Alexandru Andronic, a scris 
în legătură cu aceasta că „în anii grei 1918-1924, Alexandru Boldur activează ca 
profesor universitar la Institutele Juridice Superioare de la Sevastopol și Sim-
feropol, trecând apoi la Moscova, în calitate de consilier juridic, la Ministerul 
Comerțului Extern”12. 
 Activitatea didactică în cadrul celor două instituții din Crimeea (mai 
exact în Institutul Juridic Superior din Sevastopol), care potrivit reorganizărilor 
noii puteri constituiau instituții superioare de învățământ de 3 ani, egalate cu 
Universitățile, se confirmă documentar prin Adeverința nr.88 din 14 ianuarie 
1921, eliberată de rectorul Institutului din Sevastopol, care specifică că, începând 
din octombrie 1918, Alexandru Boldur, este profesor extraordinar al Institutului 
Social-Juridic Superior din Sevastopol, ocupând Catedra de istorie a dreptului 

7 Alexandru Andronic, op. cit., p. 853.
8 ANIC, F. „Boldur Alexandru”, d. I/1 (certificatul original, în limba rusă și copia lui tradusă la 

Serviciul Tribunalului Chișinău, Secția II, în data de 10.02.1924, cu nr.726).
9 Ibidem, (adeverința în original).
10 Ibidem, dosar II/1 (varianta tradusă în limba română a programului).
11 Ibidem, dosar I/1 (adeverința în original). 
12 Alexandru Andronic, op. cit., p. 853.
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rusesc13. În cadrul acestui institut, pe parcursul anilor de învățământ 1918-1919 
și 1919-1920, a predat, cursurile ce țineau nemijlocit de catedră, precum erau: 
Istoria dreptului rusesc, Situația juridică a țăranilor, Istoria dreptului penal, civil 
și procesului judiciar14 și, suplimentar, la cerința administraţiei Institutului, a 
ţinut cursurile: Enciclopedia dreptului și Constituția sovietică15. Profesorul A. 
Boldur a avut cea mai serioasă atitudine față de pregătirea și predarea cursurilor 
universitare, programele acestora fiind destul de consistente și foarte judicios 
întocmite16.
 Din 1922 până în 1927 urmează o întrerupere în cariera sa de cadru didactic. 
Au fost cinci ani destul de dificili din viața lui Alexandru V. Boldur, în decursul 
cărora primii doi ani (1922-1924) a activat în Ministerul Comerțului Extern de 
la Moscova (de altfel, Alexandru Boldur acumulase experiență de muncă ca și 
funcționar de stat, încă în anii 1912-1917, când paralel cu activitatea didactico-
științifică a deținut postul de subșef de cancelarie la Cancelaria Controlului de 
Stat a Direcțiunii Generale de Comasarea Teritoriului și Agricultură, instituție, 
devenită în anul 1915 Ministerul Agriculturii, în cadrul căruia, A. Boldur a avut, 
începând de la 19 iunie 1917, postul de oficiant cu delegațiuni speciale17), iar în 
anul 1924 revine la baștină și tot atunci pleacă în Franța, unde se va afla următorii 
3 ani (1924-1927).  
 Despre antrenarea în serviciu după revenirea sa din Franța, în textele 
biografice, și nu doar, întâlnim constatări de felul: întors în țară (de la Paris), în 
1927, „ocupă postul de conferențiar universitar la disciplina Istoria Românilor 
de la Facultatea de Teologie din Chișinău, unde desfășoară în continuare o bogată 
activitate didactică...”18, sau „între anii 1927 și 1932, Alexandru Boldur, exercită 
funcția de conferențiar la Facultatea de Teologie din Chișinău a Universității 
din Iași”19, precum și „între 1927-1938 a ocupat postul de conferențiar, apoi 
de profesor titular la Catedra de istoria românilor la Facultatea de Teologie din 
Chișinău”20, etc. În literatura biografică, există și alte variante care conţin, în 
fond, aceeaşi informaţie. 
 În realitate pentru deținătorul titlului de docent și apreciatul, deja, istoric, 
Alexandru Boldur, nu a fost de loc simplu să obțină postul de conferențiar, 
în această instituție universitară românească, în pofida faptului că oameni cu 
pregătirea și titlurile lui nu erau atât de mulți, mai ales în Basarabia. 

13 ANIC, F. „Boldur Alexandru”, d. I/1.
14 Ibidem, dosar II/5, f. 1-18.
15 Ibidem, dosar I/1.
16 Ibidem, dosar II/5, f. 1-18.
17 Ibidem, dosar I/1.
18 Alexandru Andronic, op. cit., p. 853.
19 Anatol Petrencu, Alexandru Boldur, profund cunoscător al istoriei neamului, în Revista de Istorie 

a Moldovei, 1992, nr.3, p. 40.
20 Cuvântarea cercetătorului științific, istoric, Anca Ghiața de la Institutul de Studii Sud-Est 

Europene al Academiei Române, rostită la postul de radio București, emisiunea „Glasul patriei” 
la 09.04.1976,  cu ocazia împlinirii vârstei de  90 de ani și 65 ani de activitate științifică de către 
A. Boldur. Vezi varianta dactilografiată a cuvântării în: ANIC, F. „Boldur Alexandru”, d. I/5.  
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 Încurajat de aprecierile elogioase binemeritate, care au fost date lucrării sale 
„La Basarabie et les relations russo-roumaines”, de către specialiști consacrați în 
domeniu, dar și de înalte persoane de stat și înaripat de faptul că se remarcase 
prin scrierea și publicarea acesteia, la Paris, în anul 1927, istoricul considera că 
nu va fi o problemă să-și găsească un post didactic într-o instituție de învățământ 
superior din Țară. În plus că, pentru a i se acorda o catedră universitară, optau 
o seamă de oameni de știință și universitari, personalități notorii ale societății 
românești din acea perioadă. Printre cei mai insistenți dintre ei se numărau Pamfil 
Șeicaru, Nae Ionescu, Nicolae Iorga, G. Vlădescu-Răcoasa ș.a. Nae Ionescu, spre 
exemplu, într-un articol, publicat în cotidianul „Cuvântul” din 7 aprilie 1927, 
întitulat sugestiv „Pentru Alexandru Boldur” anunța răspicat că „Pamfil Șeicaru 
cere o catedră universitară pentru învățatul basarabean Alexandru Boldur, 
internaționalist de seamă, fost profesor la Petrograd”21. Iar marele istoric, Nicolae 
Iorga i-a acordat recomandarea pentru practică profesorală universitară. Toate 
acestea, în opinia lui Alexandru Boldur, trebuiau să-i deschidă calea pentru 
profesorat în țara sa.
 Însă, neașteptat pentru el, a trebuit să trăiască o mare dezamăgire, chiar 
de la primele încercări de a găsi locul de muncă, potrivit pregătirii sale. Întâi 
de toate, nici într-o Universitate „nu erau posturi vacante de profesor universi-
tar”, altfel spus, pentru tânărul și promițătorul savant, Alexandru Boldur, „nu s-a 
găsit nici o catedră liberă”. În rândul al doilea, întâlnirea cu Ministrul Instrucți-
unii și Cultelor de atunci, Ion Petrovici, i-a lăsat o impresie neplăcută, dezolantă, 
nefiind tratat cu bunăvoință, ci dimpotrivă, cu o anumită ironie, superficialitate 
și superioritate. 
 Mai mult, invocând drepturile limitate ale ministrului în a desemna pro-
fesorii universitari, Ion Petrovici l-a anunțat că tot ce-i poate oferi este postul 
de conferențiar suplinitor la Conferința „Istoria Românilor cu privire specială 
la istoria Basarabiei”, de la Facultatea de Teologie din Chișinău. Dezamăgirea a 
fost cu atât mai mare cu cât, în viziunea lui A. Boldur, exista o soluție simplă de 
a-i oferi un post de profesor universitar și de a-l pune „într-o situație demnă și 
corespunzătoare pregătirii” sale, care nu s-a dorit a fi utilizată. „Problema în sine, 
susținea Alexandru Boldur, era cu mult mai ușoară” decât o prezenta ministrul 
Petrovici. „Trebuia să ridice conferința de la Chișinău la rangul de catedră și să 
mă numească profesor titular, după cum a procedat cu Ștefan Ciobanu, care, 
însă, nu avea titlurile mele universitare de privat-docent și magistrat” – con-
semna în anul 1980 exigentul istoric22. Într-adevăr, o acțiune de acest fel a fost 
întreprinsă pentru Ștefan Ciobanu, care era doar licențiat, însă care avea calitatea 
de membru al Academiei Române. 

21 Ibidem, d. V/1, f. 5-11 (Ionescu, Nae, Pentru Alexandru Boldur.  În: „Cuvântul”, 7 aprilie 1927, 
articolul tipărit decupat și în varianta manuscris).  

22 Ibidem, d. III/77, f. 2 („Conferențiar suplinitor la Chișinău”, însemnări manuscris ale lui A. Bol-
dur, datate cu 12 mai 1980).  
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 Despre această situație, puțin spus jenantă, marele filozof Nae Ionescu, re-
lata în articolul său, pomenit mai sus, următoarele: „în ceea ce privește între-
buințarea lui Boldur în organizația noastră superioară științifică, sunt unele di-
ficultăți..., unele rezistențe”. Invocările ministrului Petrovici „că nu se poate crea 
o catedră; sau că, în orice caz, nu se poate crea decât cu greu; e nevoie de cererea 
unei facultăți juridice, de avizul Senatului universitar; de o lege specială, etc... 
asemenea obiecții sunt bune numai când nu vrei să faci un lucru și cauți motive 
de eschivare”23. „ Problema e alta”, susținea Nae Ionescu, „și anume, dacă Boldur 
e sau nu pregătit pentru o catedră universitară. Și mai ales, dacă îl vor mai marii 
zilei de la noi, ca profesor. Asta e. Pentru că, de fapt, nici nu e nevoie de o catedră 
nouă. Există la Cernăuți o vacanță de drept internațional, adică tocmai în speci-
alitatea lui Boldur. Să fie ajutat Boldur să ocupe această catedră. Dacă o merită. 
Dacă nu să ni se spună. Dar să lăsăm la o parte diversiunile”24. Spre regret, rugă-
mintea cunoscutului filozof, logician, pedagog și om de cultură, Nae Ionescu, nu 
a fost auzită și luată în seamă. 
 Precum rezultă și din memoriile lui Alexandru Boldur, au existat, într-ade-
văr, tot atunci, alte două variante de ofertă, care, la fel, au rămas inaccesibile 
pentru istoric: postul de conferențiar pentru conferința de Istoria Românilor, 
de la Facultatea de Litere a Universității din Iași și postul, remarcat de Nae 
Ionescu, de profesor la catedra de drept internațional public, de la Facultatea de 
Drept a Universității din Cernăuți. Dacă în privința primei variante, Alexandru 
Boldur, nu și-a făcut mari iluzii, așa cum promisiunea de a-i fi oferit, după o 
anumită reorganizare, fusese făcută de același ministru Ion Petrovici, care între 
timp, își pierduse postul și, în plus, la acel post a trebuit să pretindă prietenul 
său, I. Hudiță, doctor în istorie cu titlul obținut la Sorbona, căruia nu dorea 
să-i facă concurență. În privința celui de-al doilea post, pentru obținerea lui, 
Alexandru Boldur a încercat să utilizeze art. 87 din Legea Învățământului care 
prevedea numirea în postul de profesor în baza propunerii scrise a 2/3 din 
corpul profesorilor facultății și aprobării acesteia în ședința facultății de către 
2/3 din profesori. Cu ajutorul basarabeanului Eugen Bădărău, care activa în 
Universitatea din Cernăuți, au fost colectate semnăturile necesare, însă ședința 
facultății nu a avut loc din lipsă de cvorum (un profesor a lipsit)25.  
 În aceste condiții, la 1 mai 1927, tânărul și promițătorul istoric, Alexandru 
Boldur acceptă numirea în postul de conferențiar suplinitor la Conferința „Istoria 
Românilor cu privire specială la istoria Basarabiei”, de la Facultatea de Teologie 
din Chișinău a Universității din Iași. 
 Timp de 4 ani (1927-1931) Alexandru Boldur  a rămas în acest post fără 
a avea vreo propunere de avansare. În anul 1931, marele istoric Nicolae Iorga 

23 Ibidem, d. V/1, f. 5-11 (Ionescu, Nae, Pentru Alexandru Boldur. În: „Cuvântul”, 7 aprilie 1927, 
articolul tipărit decupat și în varianta manuscris). 

24 Ibidem, f. 5.   
25 Alexandru Boldur, op. cit., p. 172-173.  
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devine Ministru al Învățământului. Potrivit memoriilor lui Boldur, după o între-
vedere cu ministrul, la intervenția Ministerului și în conformitate cu prevederile 
art. 90 din Legea învățământului superior, la Facultatea de Teologie din Chișinău, 
s-a desfășurat procedura de numire a lui A. Boldur în postul de conferențiar 
definitiv. Pentru aceasta a fost convocată o ședință a Consiliului Facultății la 
care i-au fost recunoscute prin echivalare, titlurile rusești de profesor docent 
și magistru, atribuindu-i-se titlul de doctor docent, conform legii românești. A 
urmat decizia Ministerului Învățământului prin care a fost definitivat în funcția 
de conferențiar26. Faptul descris se confirmă prin documentele oficiale ale facul-
tății. Astfel, în demersul decanului Facultății de Teologie N. Popescu-Prahova, 
către rectorul Universității, din 12 martie 1937, se amintește despre Adresa 
(documentul) nr.74763 din 15 iunie 193127 a Ministerului Educației Naționale 
prin care se aprobă echivalarea titlurilor științifico-didactice și definitivarea în 
funcția de conferențiar a lui Alexandru Boldur.
 Cât privește ascensiunea la următoarea treaptă a carierei didactice, tre-
cerea de la conferențiar titular la profesor agregat (profesor universitar care 
funcționează pe lângă o catedră condusă de alt profesor) aceasta nu a constituit 
o etapă dificilă și ea se consumă în următorul an, 1932, și a durat atât cât s-au 
efectuat toate formalitățile procedurale. Precum mărturisește însuși Alexandru 
Boldur, promovarea sa și de această dată a fost în legătură directă cu personali-
tatea lui Nicolae Iorga. În 1932, marele istoric Nicolae Iorga, aflat deja în postul 
de prim-ministru, trece prin parlament o nouă lege referitoare la învățământul 
superior. O prevedere importantă a acesteia a fost avansarea la gradul de profe-
sori agregați a tuturor conferențiarilor definitivi, aflați în această situație la data 
intrării în vigoare a legii. 
 Cât privește procedura: în ordine cronologică, primul document care o 
demonstrează, dintre cele identificate în dosarele Rectoratului Universității din 
Iași, este Demersul Facultății de Teologie din Chișinău către rectoratul Univer-
sității, ce datează cu 16 martie 1932 (adresa nr.184, înregistrată în rectoratul Uni-
versității sub nr.906), prin care se solicita examinarea problemei privind ridi carea 
la rangul de catedră a conferinței de „Istoria Românilor cu privire specială la 
istoria Basarabiei” și înaintarea cererii („intervenției”), în acest sens, către Minis-
ter28. Următorul document datează cu 11 aprilie 1932, prin el se anunța agenda 
ședinței Senatului Universității din Iași, preconizată pentru data de 12 aprilie 
1932, în care se specifică că subiectul cu nr.3 vizează examinarea de mersului 
(„adresă”) Facultății de Teologie din nr.184/1932, cu privire la ridicarea dlui 
conferențiar Alexandru Boldur la rangul de profesor agregat29.  Tot atunci, la 11 
aprilie 1932, se anunța convocarea pentru 16 aprilie 1932 a Senatului universitar 

26 Ibidem, p. 179-180.  
27 Direcția Județeană Iași a Arhivelor Naționale (în continuare - DJIAN), F. Rectorat (Universitatea 

„Al. I. Cuza”, Iași), d.1657, vol. III, f. 598-599.  
28 Ibidem, d.1427, f. 65.   
29 Ibidem, d.1428, f. 148.  
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unit cu Consiliul Facultății de Teologie, având la ordinea zilei subiectul „ridicării 
la rangul de catedră a Conferinței de Istoria Românilor cu privire specială la isto-
ria Basarabiei și ridicarea dlui conferențiar definitiv Alexandru Boldur la rangul 
de profesor titular”30. 
 La 2 iunie 1932, Facultatea de Teologie din Chișinău solicita convocarea 
Senatului Universității pentru numirea dlui conferențiar Alexandru V. Boldur la 
Catedra de Istoria Românilor cu privire specială la istoria Basarabiei31. Iar, la 28 
iulie 1932, prin scrisoarea oficială a rectorului, P. Bogdan, către decanul Facul-
tății de Teologie din Chișinău, Rectoratul aducea la cunoștință decanului Facul-
tății de Teologie că Ministerul Instrucțiunii Publice prin adresa nr.97065/1932 
înștiințează că prin Înaltul Decret Regal nr.2248/1932, Conferința de „Istoria 
Românilor cu privire specială la Istoria Basarabiei a fost transformată pe data 
de 20 iulie 1932 în catedra cu același nume, iar titularul acestei conferințe, con-
ferențiarul definitiv, Alexandru V. Boldur, a fost numit în aceeași dată, profesor 
agregat la catedra transformată, în conformitate cu dispozițiile art.83, al. III, din 
Legea Învățământului universitar32. La acest document erau anexate trei foi cu 
textul jurământului, însoțite de rugămintea ca prof. A. Boldur să fie invitat și să 
depună cuvenitul jurământ în fața decanului facultății. Peste ani, Alexandru V. 
Boldur va scrie despre încheierea acestei etape din cariera sa profesională ur-
mătoarele: „a  fost a doua mea reușită, un pas extrem de important în ascensi-
unea mea științifică și pedagogică”33.
 Ultima și cea mai sinuoasă etapă în ascensiunea sa academică a fost exce-
larea de la profesor agregat la profesor titular. La prima fază a acestei etape, cauza 
dificultăților în opinia lui Alexandru Boldur ar fi fost „răutatea profesorului Ște-
fan Ciobanu”, care „în nici un caz nu voia să apară în sânul Facultății un al doilea 
profesor titular al provinciei”34. Chestiunea se rezuma la faptul că, în conformitate 
cu prevederile aceleiași Legi a Învățământului universitar, Alexandru Boldur 
avea dreptul la avansarea în gradul de profesor titular după trei ani de deținere 
a postului de profesor agregat, deci, actele corespunzătoare puteau fi înaintate în 
anul 1935. Legea prevedea că un profesor titular din cadrul aceleiași subdiviziuni 
universitare, de la o catedră apropiată celei din care provenea candidatul, 
putea înainta propunerea și raportul pentru avansare. Unica catedră laică de la 
Facultatea de Teologie din Chişinău, apropiată Catedrei de Istoria românilor era 
Catedra de istoria literaturii române, condusă de Ștefan Ciobanu. Prin urmare, 
de datoria prof. Ștefan Ciobanu era să facă acel raport și propunerea de avansare 
a lui Alexandru V. Boldur. Din anumite motive invocate de Ștefan Ciobanu, între 
care și  de inventatul motiv că pe profesorul Boldur „nu-l vor regățenii”, înaintarea 

30 Ibidem, f. 153.  
31 Ibidem, d.1427, f. 127.   
32 Ibidem,  d.1428, f. 284.  
33 Alexandru Boldur, op. cit., p. 181.   
34  Ibidem.
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raportului tărăgăna. De altfel, la adresarea personală a lui Boldur către decanul 
facultății, în scopul clarificării lucrurilor, istoricul a constatat cu stupoare că, în 
fapt, „profesorii regățeni” ai facultății, nutresc către domnia sa, nimic mai mult 
decât simpatie și recunoaștere a capacităților sale de profesor și de savant.
 În sfârșit, precum relevă documentele, în cadrul Consiliului Profesoral al 
Facultății de Teologie din Chișinău, din 9 decembrie 1936, pe baza raportului 
prof. Ștefan Ciobanu, s-a decis ridicarea profesorului agregat, Alexandru V. Bol-
dur, la rangul de profesor titular. Această decizie va fi confirmată de Senatul Uni-
versității din Iași, în ședința sa din 19 ianuarie 193735 (mai multe documente 
indică, însă, data de 20 ianuarie 1937). După care, propunerea de titularizare a 
fost înaintată Ministerului pentru perfectarea („îndeplinirea”) formalităților de 
numire prin decret regal. Decretul Regal de numire a lui Alexandru V. Boldur în 
postul de profesor titular  a fost semnat pe 6 februarie 193736. Istoricul mărturi-
sește că „fiind în București și trecând pe la Direcția Învățământului superior” a 
aflat despre semnarea decretului și a fost asigurat că în câteva zile va fi publicat 
în Monitorul Oficial. 
 Aici pare încheiată etapa, după care ar fi trebuit să urmeze doar felicitările. 
Însă, publicarea și aducerea la îndeplinire a Decretului Regal a fost oprită de 
minister. Despre „această pățanie” a sa, precum singur o numește, istoricul po-
vestește cu lux de amănunte în memoriile sale, deși unele detalii le scapă, proba-
bil, intenționat. Situația creată, constituie, deja, cea de-a doua fază dificilă a 
etapei titularizării.
 Potrivit mărturiilor istoricului, după două săptămâni de așteptare de la 
anun țul verbal despre semnarea Decretului Regal, Alexandru Boldur, sosește în 
București, află că documentul „este oprit să plece la Monitorul Oficial de către 
ministrul dr. Anghelescu”  și, din surse secrete, că măsura „a fost luată de mi-
nistru, după ce l-a vizitat Gh. Cuza”, fiul lui Alexandru Cuza. La fel, află că unii 
colegi cuziști, de la Facultatea din Chișinău (Constantin Tomescu și Ion Savin), 
„neavând curajul să obiecteze deschis la ședința Facultății împotriva numirii sale 
ca profesor titular, au preferat să-i submineze numirea pe ascuns, învinuindu-l 
că este comunist”. Istoricul susține că acestora li s-a alăturat și Ștefan Ciobanu. 
Mai mult, Alexandru Boldur relatează că s-a prezentat, personal, în audiență 
la ministrul Anghelescu (liberal), a ținut un discurs în fața ministrului despre 
acest caz fără precedent (atunci) în viața universitară, în care i-a adresat răspi-
cat și între barea dacă crede dumnealui „că un profesor agregat comunist este 
mai puțin primejdios pentru regimul actual decât un profesor titular comunist?”.  
Eruditul profesor dezvăluie și alte detalii interesante, cu referire la acest caz37.
 Evident, nu toate aceste mărturisiri pot fi probate documentar. În fondul 
Rectoratului Universității „Al. I. Cuza” din Iași au fost identificate, totuși, 

35 DJIAN, F. Rectorat (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), d. 1672, f. 61. 
36 Ibidem,  d.1657/1937, f. 598.
37 Alexandru Boldur, op. cit., p. 183-185.
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două documente, relevante cazului descris mai sus. Despre unul dintre acestea 
Alexandru V. Boldur nu pomenește în confesiunile sale, probabil intenționat, 
fiindcă în el prezintă, vehement și foarte argumentat, poziția sa anticomunistă. 
Aceste două documente de arhivă sunt: Demersul Decanului Facultății de 
Teologie de la Chișinău, prof. N. Popescu-Prahova, adresat în data de 12 martie 
1937, Rectorului Universității din Iași și Memoriul profesorului Alexandru 
Boldur adresat Ministrului Educației Naționale, dr. Anghelescu, semnat de autor 
la 6 martie 1937, un exemplar al căruia însoțește numitul Demers38. 
 Ambele documente confirmă deciziile la nivel de facultate, universitate, 
minister, regalitate, prezintă cauzele refuzului Ministerului de a da curs formali-
tăților de executare a Decretului regal, poziția Consiliului facultății și a Univer-
sității în raport cu motivele invocate ale refuzului, și modul argumentat și corect 
în care se apără, distinsul istoric, în fața învinuirilor nedrepte ce i s-au adus și 
care au determinat stoparea executării Decretului Regal.
 Pentru a fi suficient de convingători, prezentăm mai jos, conținutul sumar 
al acestor două documente39.  
 Astfel, Demersul decanului Facultății de Teologie de la Chișinău, prof. N. 
Popescu Prahova, din 12 martie 193740, relevă despre următoarele momente:
–  Consiliul Facultății, din 9 decembrie 1936, compus exclusiv din profesorii 

titulari, cu respectarea formelor legale, a decis înaintarea propunerii de 
ridicare la rangul de titular a profesorului agregat Alexandru Boldur;

– Propunerea de titularizare a fost aprobată de Senatul Universității în șe-
dința din 20 ianuarie 1937, care, „după constatarea îndeplinirii formelor le-
gale, a înaintat-o Ministerului pentru îndeplinirea formalităților de numire 
ca profesor titular prin decret regal”;

– Decretul regal de numire ca titular a profesorului Alexandru Boldur a fost 
semnat în data de 6 februarie 1937;

– Ministerul a oprit perfectarea formalităților de executare a decretului regal; 
– Cauzele acestui refuz, comunicate verbal de ministru sunt: 1. că profesorul 

Alexandru Boldur este comunist, 2. că (profesorul Alexandru Boldur) nu 
posedă actele necesare în vederea numirii;

– În Consiliul Facultății și în Senat nimeni nu i-a adus profesorului Alexan-
dru Boldur învinuirea că ar fi comunist;

– Titlurile prof. Boldur au fost echivalate de Consiliul Facultății încă în anul 
1931 și recunoscute de Minister încă în 15 iunie 1931, au fost verificate și 
găsite suficiente a doua oară în anul 1932 cu prilejul numirii ca profesor 
agregat;

– Este înaintată rugămintea ca Senatul Universității să examineze problema 
stopării executării decretului regal din 6 februarie 1937.

38 DJIAN, F. Rectorat (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), d. 1657/1937, f. 598-605.
39 Textul integral al Demersului și Memoriului pot fi consultate în anexa prezentului studiu.
40 Ibidem, f. 598 (față-verso).
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– Conținutul rezumativ al Memoriului profesorului Alexandru Boldur adre-
sat Ministrului Educației Naționale, dr. Anghelescu, semnat de autor la 6 
martie 193741, dezvăluie, în plus, următoarele detalii:

– Autorul recunoaște că este informat despre denunțul făcut de o persoană 
din anturajul politicii de dreapta, înaintat Ministerului, în care este învinuit 
că ar fi comunist și despre lansarea cererii de suspendare a titularizării;

– Precizează că învinuirea nu corespunde adevărului și aduce detalii referi-
toare la apartenența și simpatiile sale politice, arătând că, din anul 1928, 
este membru al partidului național - țărănesc, iar convingerile sale politice 
nu au fost ținute în secret, mereu au fost expuse în materialele sale publi-
cistice;

– Pentru întărirea ideii de mai sus, prezintă in extenso, pe 5 pagini pline, 
extrase din cărți, broșuri, articole de ziar, cuprinzând anii 1927-1937, pre-
cum și câteva considerații, demonstrând convingerile sale naționaliste (în 
sensul adevărat al cuvântului) și creștinești;

– Cu privire la partea formală a titularizării, enumeră cazurile anterioare de 
verificare a actelor și echivalarea titlurilor sale științifico-didactice;

– Concluzionează că nu poate exista alt motiv pentru persecuția sa decât fap-
tul că este național - țărănist; 

– Face subtil obiecția că „întrucât nu admite ca Ministerul, care ia măsuri 
împotriva politizării Universităților, să facă însuși politică”, de aceea încheie 
cu rugămintea de a se urgenta executarea Înaltului Decret Regal, oprit la 
secretarul general al Ministerului prof. Constantin Kirițescu.

 Se cuvine de subliniat că, abia după verificările întreprinse de către Minis ter 
și după examinarea celor expuse în Demersul decanului și Memoriul lui Alex an-
dru Boldur, prezentate rezumativ mai sus, problema titularizării lui Alexandru 
Boldur ca profesor universitar definitiv, la Catedra de Istoria Românilor cu pri-
vire specială la istoria Basarabiei, de la Facultatea de Teologie din Chișinău, a fost 
rezolvată în totalitate. 
 S-a aflat în acest post doar un singur an, fiindcă în 1938 a fost transferat 
la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din Iași. Insistăm să amintim 
aici, în continuare, doar un singur argument care relevă că Alexandru Boldur, 
prin prestația sa academică și științifică se străduia să atragă și să ofere supor-
tul logis tic studenților Facultății de Teologie din Chișinău, pentru a-i determina 
să facă studii de doctorat și să se ocupe de cercetare științifică. Profesorul sa-
vant, Alexan dru Boldur, propunea studenților facultății numite, Programul de 
cercetări pentru obținerea titlului de doctor, Programul pentru examenul oral de 
doctorat42 (în conformitate cu Regulamentul Facultății de Teologie din Chișinău) 
și o listă bibliografică consistentă pentru pregătirea studenților către acel examen 
și încuraja pasiunea pentru cercetare științifică a studenților. 

41 Ibidem, f. 599-605.
42 ANIC, F. „Boldur Alexandru”, d. V/1, f. 5-11.
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 Cât privește transferul la catedra de la Iași, simpla expresie din textele 
biografice că „în anul 1938, prin desființarea catedrelor profane de la Faculta-
tea de Teologie din Chișinău, Alexandru Boldur, profesor universitar titular, cu 
doctoratul echivalat, trece la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din 
Iași, împărțind cu Ilie Minea catedra de Istoria Românilor”43 se decodifică, în 
memoriile profesorului, prin extinse pagini de confesiuni despre lipsa unei cola-
borări colegiale, cum ar fi fost cazul să fie și despre noile greutăți și probleme care 
au intervenit, între timp. Oricum se constată că între cei doi mari istorici care 
împărțeau aceeași catedră, Ilie Minea și Alexandru Boldur, a fost o înțelegere de 
a nu se încurca unul pe altul și aceasta au şi făcut. 
 În lista nominală a profesorilor onorari, titulari și agregați, membri ai Cole-
giului electoral universitar, semnată de rectorul Universității, dr. I. Tănăsescu, ce 
datează cu februarie 1939, istoricul Alexandru V. Boldur este trecut ca profesor 
titular la Facultatea de Litere44.  La fel, în lista profesorilor titulari, agregați și 
conferențiarilor definitivi ai Facultății de Litere și Filozofie, pentru anul de în-
vățământ 1941-1942, semnată de către decanul Ion. M. Marinescu, Alexandru 
Boldur, este trecut drept unicul profesor titular al Catedrei de Istoria Românilor45.
Spre regret, cariera profesorală didactică a eminentului istoric de talie europea-
nă, personalitate înzestrată „cu o fire delicată, deloc orgolios și înțelept, ... atât 
de deosebit om de știință cu atâtea calități și mare forță de muncă”, s-a încheiat, 
odată cu pensionarea sa, în anul 1947. Cercetarea documentelor din arhiva per-
sonală a istoricului, permite reliefarea faptului că părăsirea catedrei universitare 
nu a constituit o inițiativă personală a lui Alexandru Boldur. Or, în data de 17 iu-
lie 1947, Alexandru Boldur, a expediat un următor (ordinar) Memoriu către Mi-
nistrul Traian Săvulescu, președinte al Comitetului pentru comprimări la Minis-
terul Educației Naționale, din care rezultă clar că autorul încearcă, pe această 
cale, să-și salveze postul de profesor universitar pe care îl deținea. În Memoriul 
prezentat, profesorul Alexandru Boldur punctează atuurile și realizările perso-
nale care, în opinia sa, ar trebui să determine Comitetul pentru comprimări să-l 
considere necesar, în continuare, la Facultatea de Litere a Universității din Iași. 
Considerăm destul de sugestive următoarele idei conţinute în acest Memoriu:
– „Sunt singurul profesor titular de istorie la Facultatea de Litere din Iași 

(celelalte trei catedre... fiind vacante), deci mă socot necesar din punct de 
vedere științific pentru asigurarea succesiunii normale a cadrelor;

– Din punct de vedere politic, am făcut parte din partidul național-țărănesc, 
dar de vre-o 10 ani nu activez de loc, ... oricum, am fost întotdeauna un 
democrat radical și socialist-creștin;

– Din punct de vedere al sentimentelor mele față de U.R.S.S., deși mereu am 
apărat teza românească în chestiunea Basarabiei, nu am fost un adversar 

43 Alexandru Andronic, op. cit., p. 854. 
44 DJIAN, F. Rectorat (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), d. 1672, f.72. 
45 ANIC, F. „Boldur Alexandru”, d.  II/9, f. 5.
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al Sovietelor din motive de ură politică.... Am fost unul din primii care am 
socotit utilă colaborarea științifică sovieto-română;

– Am în total abia 25 ani serviți. Îmi păstrez neștirbită puterea mea de muncă, 
dovadă sunt lucrările... recente și studiile pregătite pentru tipar...”46.    

 Într-adevăr, perioada de muncă pedagogică, de profesorat la catedră, a lui 
Alexandru V. Boldur, nu a fost atât de îndelungată, dar s-a dovedit a fi destul 
de încărcată, precum ne-au ilustrat și documentele la care ne-am referit în pre-
zentul studiu. În unison cu îndemnul istoricului Anatol Petrencu, expus acum 
15 ani, de a parcurge până la capăt calea începută „în opera de valorificare a 
moște nirii științifice a lui A. Boldur”, vom susține că este pe deplin valabil acest 
lucru și pentru valorificarea carierei profesionale academice a distinsului istoric. 
Alexandru Boldur a fost o persoană specială, un om foarte obiectiv, principial, 
corect, onest. A avut, ca și oricare om obișnuit, calitățile și neajunsurile sale, 
posibil că modul în care au fost aduse critici unor lucrări sau persoane, pe care 
indiscutabil le meritau, nu au fost făcute tocmai diplomatic și aceste acţiuni au 
trezit anumite reacții. 
 Este cert că a trăit și activat în vremuri destul de zbuciumate, că asupra cari-
erei sale profesionale academice a influențat puternic conjugarea de împrejurări 
și factori, atât de ordin obiectiv cât și subiectiv, cu precădere, factorul politic și 
cel uman. A suferit mult, dar a excelat, a întâmpinat piedici dar le-a înfruntat, a 
dus lipsuri dar n-a căzut. Iar pentru posteritate și pentru generațiile de azi și cele 
viitoare rămâne modelul de profesor universitar și savant irepetabil. 

ADDENDA

 Fondul personal „Alexandru Boldur” de la Arhivele Naționale București 
și Fondul Rectorat „Universitatea Al. I. Cuza” Iași de la Direcția Județeană Iași a 
Arhivelor Naționale conțin mai multe acte interesante ce reflectă parcursul pro-
fesional academic al profesorului Alexandru Boldur, precum și detalii curioase 
ale biografiei sale. Dintre aceste acte am selectat trei documente relevante.
 Cel dintâi este un act oficial care face dovada, indirectă dar suficient de 
clară, a începutului carierei profesionale didactice a istoricului, este perfectat, 
în anul 1928, la Paris și se găsește în Fondul Alexandru Boldur. Cel de-al doilea 
reprezintă Demersul Facultății de Teologie din Chișinău către Rectoratul Uni-
versității din Iași, din anul 1937, și reflectă dificultățile apărute în legătură cu 
propunerea de ridicare la rangul de profesor titular a lui Alexandru. Boldur. Ulti-
mul act, din … 1937,  conține Memoriul lui Alexandru Boldur adresat Ministru-
lui Educației Naționale, dr. Anghelescu, prin care solicită urgentarea punerii în 
aplicare a decretului regal de titularizare a sa ca profesor universitar.
 În transcrierea acestor acte s-a intervenit foarte puţin, s-a păstrat specificul 
grafiei de epocă, doar foarte puține semne ortografice și de punctuație au fost 
redate cu modificări corespunzătoare actualelor norme.   

46 Ibidem, d.  IV/1, f. 28.
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Nr. 1
Certificat privind angajarea dlui Alexandru Boldur la Catedra de Drept 

public a Universității din Petersburg (1928)

UNION ACADEMIQUE RUSSE
Rapprochement des Universitaires Russes & Français

Siège Social: OFFICE NATIONAL DES UNIVERSITES ET ECOLES 
FRANÇAISES

96, Boulev : Raspail – Paris (VI–e)
Paris, le 11 mars 1928.

CERTIFICAT
 Nous soussignés certifions que Monsieur Alexandre BOLDAR‚ titulaire du 
diplome du premier geade de l’Université de Petersburg (obtenu en automne 
1910), après 4 années d’études universitaires obligatoires et présentation d’une 
thèse – diplome correspondant au doctorat universitaire français) et d’une mé-
daille d’argent pour une thèse de concours de l’Histoire du Droit sur  „l’histoire 
du Sénat russe jusqu’au règne de l’empereur Alexandre II” a été, en 1911, désigné 
prés la chaire de Droit public de l’université de Petersburg, pour préparer son 
professorat.
 Après avoir subi avec succès, en 1916, l’examen d’agrégation devant la Fa-
culté de Droit de l’Université de Petersburg et du titre de „maître” (magister) en 
Droit Public” , Mr. BOLDAR a été, chargé d’un cours a ladite Université....

LE PRESIDENT:

 LE SECRETAIRE GENERAL:   (s) V. Agafonoff                    
 (s) D. Odinetz. 

 Arhivele Naționale, București, Fond Boldur Alexandru, dosar  I/1

Nr. 2
Demersul Decanului Facultății de Teologie din Chișinău către Rectorul 

Universității din Iași (1937)

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE, AL CULTELOR ȘI ARTELOR
UNIVERSITATEA MIHĂILEANĂ DIN IAȘI

FACULTATEA de TEOLOGIE DIN CHIȘINĂU

Sediul: Chișinău, str. Universității Nr.16.                                                                               
Telefon: Nr.184 

Chișinău, 12 martie 1937                                                                          
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Nr.799
Universitatea din Iași
Intrat la 1937, martie 15
Nr.807

 Domnule Rector, 
 În ședința din 9 Decembrie 1936 Consiliul profesoral al Facultății de 
Teologie, alcătuit numai din profesorii titulari, a propus, cu respectarea formelor 
legale, ridicarea la rangul de titular a D-lui prof. agregat Al. Boldur.
 Această propunere de titularizare a fost aprobată de Senatul Universității 
noastre, care după ce a constatat îndeplinirea formelor legale, a înaintat-o Minis-
terului pentru îndeplinirea formalităților de numire ca profesor titular prin de-
cret regal.
 Decretul de numire ca titular a D-lui A. Boldur a fost semnat de M. Sa 
Regele în ziua de 6 Februarie a.c.
 Cu toate acestea Ministerul refuză să dea curs formalităților de executare a 
decretului regal.
 Motivele acestui refuz, ce ne-au fost comunicate verbal de D-l Ministru al 
Educațiunii Naționale, sunt: 1) că D-l prof. A. Boldur ar fi comunist, și al 2) că 
nu ar poseda actele necesare în vederea numirei.
 Nimeni, nici în Consiliul Facultății și nici în Senat n-a adus D-lui prof. 
A. Boldur învinuirea că ar fi comunist, insinuare pe care acum o auzim pentru 
prima dată.
 Obiecțiunile cu privire la titlurile D-lui A. Boldur s-au ridicat în Consiliul 
de Facultate.
 Având în vedere că titlurile D-lui A. Boldur i-au fost echivalate de Facultate 
și Ministerul Educațiunii Naționale, prin adresa Nr.74763 din 15 Iunie 1931 și 
că ele au fost verificate și găsite suficiente a doua oară în anul 1932 cu prilejul 
numirii sale ca profesor agregat, consiliul profesoral a înlăturat acele obiecțiuni, 
realizându-se în această privință unanimitate în sânul Consiliului. 
 Felul de a vedea al Consiliului de Facultate a fost aprobat de Senat în șe-
dința din 20 ianuarie a.c.
 Pentru aceste motive Vă rugăm să binevoiți a pune pe ordinea de zi la Senat 
chestiunea refuzului Ministerului de a executa decretul regal de numire ca titular 
a D-lui prof. agregat A. Boldur.
 Aci, alăturat Vă înaintăm memoriul, pe care D-l prof. A. Boldur l-a trimis 
D-lui Ministru al Educațiunii Naționale.  

Domniei –Sale, 
Domnului Rector al Universității din IAȘI.

L.Ș. Decan, semnătură 
N. Popescu Prahova                                                                                         Secretar,
Semnătură
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 2.032/35 – M. O., Imprimeria Chișinău.

 Direcția Județeană Iași a Arhivelor Naționale, Fond Rectorat (Universitatea 
„Al. I. Cuza”, Iași), dosar 1657/1937, fila 598 (2 pag.)

Nr. 3
Memoriul lui Alexandru Boldur către Ministrul Educației Naționale,  

dr. Angelescu (1937)

 DOMNULE MINISTRU,
 Subsemnatul BOLDUR ALEXANDRU, profesor agregat la Facultatea de 
Teologie din Chișinău, sunt informat că o persoană din anturajul politicei de 
dreapta m-a denunțat Ministerului Educațiunii Naționale că aș fi comunist, 
cerând totodată suspendarea titularizării mele. În urma acestui denunț Decretul 
regal prezentat la Palat de d. Ministru Ștefănescu-Goangă în ziua de 6 februarie 
a.c. și semnat de M.S. Regele în aceeași zi a fost oprit în executare.
 Cu prilejul acestei învinuiri țin să declar că ea pornește din josnicia politică 
a unor indivizi fără scrupule morale și nu corespunde cu adevărul. 
 Din anul 1928 sunt membru al partidului național-țărănesc. N-am fost și 
nu sunt comunist.
 Verificarea afirmațiunii mele nu prezintă dificultăți, întrucât eu n-am făcut 
secret din convingerile mele, ci fiind publicist și ziarist mereu le am scos în vileag.
 Pentru a demonstra convingerile mele creștinești și naționaliste prezint aci 
extrase din cărți, broșure și articole de ziare, precum și câteva considerațiuni.
 Activitatea mea publicistică începe cu publicarea lucrării asupra Basarabiei 
în limba franceză: „La Bassarabie et les relations russo-roumaines”, Paris, 1927, 
o carte ce a fost apreciată foarte mult de presa noastră din capitală, de oameni 
politici, de Ministerul nostru de Externe și, în sfârșit, a fost premiată de Fundați-
unea „Regele Ferdinand I”.
 D-l Pamfil Șeicaru scria atunci în „Cuvântul” Nr. 728/1927: „Alexandru Bol-
dur unește vastitatea unei documentări cu eleganța unei dialectici seducătoare, 
severitatea metodei cu fluiditatea stilului, animând de la pagină la pagină, de la 
capitol la capitol interesul. Alexandru Boldur reînnoiește tradiția lui Hașdeu în 
cultura națională și cea dintâi obligație a Statului Român este crearea cathedrei 
universitare pentru acest învățat profesor basarabean”. 
 D-l Tommase Titoni își dădea părerea în „Convorbiri literare” 1927, mai-
august în articolul „Basarabia, România și Italia”: „Monografia cea mai complectă 
ce s-a scris despre Basarabia... Boldur apără cu strășnicie drepturile României”.
 Chiar și adversarii noștri din străinătate au recunoscut meritul meu 
în această chestiune. D-l P. N. Miliucov a scris în „Les Dernière Nouvelles” /
rusește/, Paris, 1927, 7 aprilie următoarele : „Trebuie să remarcăm... cunoștințele 
vaste ale autorului atât în chestiunile istorice, cât și în cele juridice legate cu 
chestiunea Basarabiei... Partizanii unirii Basarabiei din Europa au căpătat în per-
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soana autorului un bun aliat. La cartea D.S. va trebui să recurgă oricine, interesat 
întru câtva în chestiune, și trebuie să recunoaștem că în seria lucrărilor de acest 
fel, lucrarea d-lui Boldur și din meritele sale științifice și din buna sa credință 
comparativă prezintă o excepție plăcută”.
 În activitatea mea ce urmează ating o serie de chestiuni politice și sociale.

În anul 1928
 „Unirea”,  broșură, pagini 16. “Unirea este actul înțelepciunii istorice. Noi 
oamenii putem greși. Dar bătrâna istorie știe ce face. Ea duce naționalitatea 
română spre renaștere, spre crearea culturii noui și a valorilor noui. Acel strigăt 
pe care ea l-a pus în gura lui Marghiloman, noi putem numai să-l repetăm: 
„Trăiască România nouă și nedespărțită”.

În anul 1929
 „Comunismul și Basarabia”, 21 februarie 1929. “Fără lupta cu influența co-
munismului noi am putea deveni jertvă a pasivității noastre și multe neplăceri 
ne ar aduce oamenii neloiali din Basarabia și Transnistrieni”/ Articol în ziarul 
“Cuvântul”/, București. 

În anul 1930
 „Chestiunea Basarabiei”, broșură, Chișinău, 1930, p.49. „Pentru un om fără 
prejudecăți răspunsul este cu desăvârșire clar: expansiunei comuniste trebuie să 
fie pus un sfârșit hotărât”.
 „Procesul de la Moscova”, articol în ziarul “Cuvântul”, 13 decembrie 1930. 
„În atmosfera spirituală specială se pregătesc la Moscova și se pun la cale specta-
cole judiciare”.
 În ziarul “Cuvântul”, din București, la 28 noiembrie 1930, articol despre: 
„Esența dumpingului sovietic”. „Dumpingul sovietic poate dura atâta vreme, cât 
mai rămâne în Rusia ceva pentru jefuire, cât populația Rusiei va admite aceasta, 
va tolera, se va supune și va aduce pe altarul jertvelor zeului comunist ultimele 
rămășițe ale avutului său”.

În anul 1931
 În ziarul „Cuvântul Basarabiei” din Chișinău, de la 21 decembrie 1931, 
articol despre: „Conducerea bisericească”. „Clerul ortodox trebuie să se lepede de 
caracterul său abstract. El trebuie să împrumute ceva de la activitatea catolică în 
afacerile lumești. El trebuie să devie conducătorul populației în toate privințele, 
în toate amărăciunile și nenorocirile”.
 În ziarul „Cuvântul” din București, de la 29 septembrie 1931, articol despre: 
„Moldova socialistă”. „În comparație cu Moldova de peste Nistru, Basarabia se 
prezintă ca un adevărat paradis”.
 În ziarul „Cuvântul” din București, de la 4 ianuarie 1931, articol despre: 
“Propaganda sovietică și contra-sovietică”. „Cu regret repetăm, pentru scopuri 
de propagandă la noi nu se face nimic, pur și simplu nimic. Este o neglijență con-
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damnabilă... E datorie față de interesele superioare ale statului să se alcătuiască 
un plan bine precizat de propagandă, folosindu-se în deosebi de emisiunile de 
radio”.
 Tot în „Cuvântul”, de la 10 Iunie 1931, articol despre: „Un mecanism de 
tirani și robi”. „Rusia sovietică devine tot mai mult și mai mult un mecanism de 
tirani și robi”.
 În articolul „Filosofia intuitivismului rusesc”, publicat în revista „Gândirea” 
din București, 1932, nr.2,  mă declar adept al filosofiei ideal-realiste, ce nu are 
nimic comun cu filosofia marxismului, ba îi este chiar opusă.

În anul 1932
 În ziarul „Cuvântul Basarabiei” din Chișinău, de la 1 mai 1932, un articol 
despre „Pâinea cerească și pâinea pământească”. „Creștinismul trebuie să devină 
activ... pentru a ne apropia de Dumnezeu”.
 Tot în acest ziar, la 27 noiembrie 1932, am publicat un articol despre: 
„Despre ce nu a vorbit d.Titulescu”. „Și atunci ne întrebăm, nu ar fi fost mai bine 
ca să se fi dat pe față, să se fi demascat toată politica ipocrită a Sovietelor față de 
noi, în cadrul raporturilor internaționale europene”.

În anul 1933
 Broșura „Problema pactului de neagresiune sovieto-român”,  Chișinău, 
1933, pagini 20.
 „Un sentiment de cumpănă, de stăpânire de sine, de lipsă de enervare tre-
buie să primeze politica polono-română față de Soviete. Pactele sunt ceva relativ 
și provizoriu. În momentul când în sistemul internațional contemporan ar inter-
veni un eveniment nou de natură să schimbe situația în favoarea Sovietelor, nici 
un tratat internațional nu va fi în stare să împiedice Sovietele în acțiunea lor spre 
îndeplinirea viziunilor revoluționare”.
 Broșura „Problema politicei creștinești”, Chișinău, 1933. „Zeul comunist 
pământesc care le făgăduiește paradisul pe pământ intră în lupta satanică cu 
Dumnezeul creștinității. Este cu totul de înțeles întrebarea ocazională a scriito-
rului rus Merejcovschi „Pentagram oder Kreuz”. Trebuie să opunem comunis-
mului integral materialist creștinismul renăscut” / pagina 33, 35 ș.a./

În anul 1934
 În vara anului 1934 iau parte la elaborarea programului politic național 
țărănesc la Techirghiol și Constanța. Ca rezultat al acestei ocupațiuni am publicat 
broșura „Stat țărănesc” ce prezintă de fapt o dezvoltare a acestui program cu 
unele împrumuturi din ideologia corporatistă și din organizația fascistă din 
Italia.
 În ziarul „Raza” din Chișinău, de la 18 octombrie 1934, am publicat arti-
colul: „Preotul social și judecata”. „Numai prin cea mai strânsă legătură cu nevo-
ile mulțimii, preotul devine un factor real al vieții pastorilor, iar turma lui capătă 
o închegare solidă și temeinică”.
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 Tot în ziarul „Raza”, nr.184, din 1934, am publicat articolul „Ajutor Bisericii 
din partea Statului”. „Unul și același izvor de tărie morală înrudește Biserica și 
Statul și face ca Statul să dea Bisericei un ajutor sincer și moral”.
 Un alt articol în „Raza” din Chișinău, nr.187, din anul 1934 „Din nou despre 
Stat și biserică”. „Statul trebuie să fie bazat pe suveranitatea moralei creștinești”.
 “Raza” nr. 190, din 1934, „Cinematograful și biserica”. „Trăim în momentul 
de față o epocă, când tradiția ateismului și indeferentismului religios se rupe, 
când lumea începe să caute credință”.
 „Raza” nr.206, din anul 1934, „Preotul social”. „Condițiunile sociale noui 
cer ca preotul să devină un factor al vieții sociale și el să fie legat cu viața popo-
rului”.

În anul 1935
 „Soarta istorică a nobilimei din Basarabia”, broșură, Chișinău, 1935, pag. 
23. „Clasa nobilimei basarabene desnaționalizate a murit în momentul renașterii 
națiunei române și Statului național...Împrejurările istorice s-au schimbat radi-
cal în favoarea noastră pentru ca încă odată să stabilească și să apară într-o lu-
mină nouă acel adevăr banal, însă permanent viu și de atâtea ori verificat în 
istorie, care glăsuiește: „Românul în veci nu pierde”.
 „Şcoala de la Câmpulung”, ediția Partidului Național Țărănesc, București 
1935. „Monografia istorică a statului”. „Trebuie să militați foarte mult și în această 
direcție. Fiind înconjurați de dușmani, avem nevoie de păstrarea și întărirea 
spiritului național, a naționalismului în ambele lui feluri și ca patriotism, și ca 
etnicism constructiv de preteguire a muncii Românilor” /pagina 121/. 

În anul 1937
 În ziarul „Viața Basarabiei”, Chișinău, ianuarie 1937. „Naționalismul con-
structiv”. „Național-țărăniștii nu agită lumea cu promisiuni prea îndrăznețe /
etatizarea Băncii naționale pentru asigurarea creditului pe bresle și naționaliza-
rea bogățiilor naturale/, din simplul motiv că vor să epuizeze toate posibilitățile 
evoluției pașnice. Cine ar îndrăzni să spună că nu ne mai rămâne nimic de câști-
gat pentru binele poporului românesc pe calea de evoluție?”.
 În ziarul „Gazeta Basarabiei”, Chișinău, director - Ion Costin /liberal/, 
22 ianuarie 1937. „Monumentul Unirii”. „În piatră și bronz trebuie să strălu-
cească un act istoric, plin de un sens fundamental pentru întreaga noastră istorie 
națională, o mare epocă de refacere, întâlnirea renașterii române cu dezrobirea 
țăranului basarabean, căderea în neant a imperiului rusesc și totodată ridicarea 
steagului românesc în Basarabia”.

*   *  *
 Din cele de mai sus rezultă că convingerile mele creștinești și naționaliste în 
sensul adevărat al cuvântului nu pot să fie puse la îndoială.
 În ce privește partea formală a titularizării mele, ea este în deplină regulă: 
definitivarea mea ca conferențiar s-a făcut în 1931, din inițiativa Ministerului 
Instrucțiunii Publice. Titlurile mele academice ruse au fost echivalate de 
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Facultatea de Teologie și de Senatul Universității din Iași cu titlul de docent din 
țară. Ministerul și-a însușit „acest mod de a vedea”. Verificarea actelor s-a mai 
făcut a doua oară în 1932, cu ocazia numirii mele în postul de profesor agregat și 
în sfârșit a treia oară, acum de Senatul Universitar la 20 ianuarie 1937 cu ocazia 
titularizării mele.
 Prin urmare, nu poate să existe alt motiv pentru persecuția mea, decât fap-
tul că sunt național-țărănist. 
 Întrucât însă îmi este imposibil de a admite ca Ministerul Educației 
Naționale, luând măsuri împotriva politicianizării Universităților, să facă însuși 
el politică, rog respectuos, să binevoiți a urgenta executarea I.D.R. semnat de 
M.S. Regele, ce se află acum oprit la d. Secretar General al Ministerului, prof. C. 
Kirițescu.
 Primiți, vă rog, asigurarea respectului meu.
 6/III 1937. A. Boldur

D-SALE  DOMNULUI DR. ANGELESCU, MINISTRU AL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE

Bucureşti

 Direcția Județeană Iași a Arhivelor Naționale, Fond Rectorat (Universitatea 
„A. I. Cuza”, Iași), dosar 1657/1937, filele 599-605

 Notă: Consultarea, cercetarea și utilizarea prețioaselor documente din Fon-
dul personal „Alexandru Boldur” de la Arhivele Naționale Istorice Centrale, care 
au facili tat  elaborarea și întregirea prezentului studiu, se datorează Programului 
de burse pentru cercetare/documentare pentru românii din afara țării, al Institu-
tului Cultural Român, bursieră al căruia am devenit în 16 mai 2016 și care ne-a 
oferit șansa de a efectua stagiul de cercetare/documentare la Arhivele Naționale 
București, în perioada 27 iunie -20 august 2016.

Summary

 This study addresses the development in the academic professional career of 
the Bessarabian historian, Alexandru V. Boldur (1886-1982). Archival documents and 
me moirs of the historian reveal the obstacles he encountered in his academic career 
and the series of delicate situations that this remarkable scholar had to face in order 
to traverse all the stages from assistant to professor. The documents confirm the poli-
ti cal and human nature of the obstacles that stood in his path of professional ascen-
sion, which caused him various spiritual hardships and material losses. However, a 
number of original documents also reveal the historian’s consistent and tenacious 
fight in order to obtain and hold the didactic- research posts he both desired and 
truly deserved. This study also emphasizes the ending of Alexandru V. Boldur’s pro-
fessional career in 1947, when after only 25 years of academic activity he was forced 
to retire.


