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Cuvânt înainte

Încă de la primirea din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 
responsabilităţii păstoririi creștinilor ortodocși din episcopia Sloboziei și 

Călărașilor am încurajat pe preacucernicii părinţi și pe toţi creștinii râvnitori să facă lucruri 
ce vor dăinui mult timp după ce noi nu vom mai fi cu trupul pe acest pământ. iar cartea 
tipărită este unul dintre aceste lucruri binecuvântate. 

Orice monografie a unei parohii sau biserici, dacă este făcută cu multă seriozitate și 
acribie, având ca fundament surse bibliografice solide, nu poate decât să ne bucure, în primul 
rând pentru faptul că este rememorată jertfa înaintașilor noștri care, din puţinul lor, au găsit 
de cuviinţă să mulţumească lui dumnezeu pentru binefacerile primite, ridicând sfinte 
lăcașuri ce, ulterior, devin nucleele spirituale ale fiecărei comunităţi, care se vor dezvolta în 
jurul acestora.

Biserica din iazu a fost edificată, printre alţii, de Arhimandritul gavriil Smirneanul, 
unul dintre ctitorii celui mai vechi așezământ monahal care dăinuie și în zilele noastre, și 
anume, mănăstirea Sfinţii Voievozi din Slobozia. desigur, prezentul volum nu se oprește 
doar asupra sfântului locaș din localitatea iazu, ci și la biserica din Scânteia, multă vreme 
filie a celei dintâi, dar și la comunităţile din ceea ce azi numim comuna Scânteia. 

Așadar, importanţa acestui volum nu se reduce doar la însemnătatea lui pentru viaţa 
religioasă din aceste părţi ale Bărăganului, ci și la alte dimensiuni, inclusiv sociologice, 
economice și administrative.

Binecuvântăm efortul părintelui consilier marcel mihail neacșu, care s-a ostenit să 
cuprindă în această frumoasă carte – document informaţii esenţiale din viaţa celor ce au 
fost și sunt, creștini ortodocși, toţi reuniţi în jurul ideii că doar dumnezeu este cel care 
mântuiește.

Al vostru rugător către domnul,

†VinCenŢiU
episcopul Sloboziei și Călărașilor
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ARGUMENT

Urmare a cercetărilor efectuate, am găsit mai multe încercări de monografii în 
manuscris, chestionare și documente despre satul iazu, din Judeţul ialomiţa. 

Însă nu există o lucrare tipărită care să cuprindă istoria cât mai completă a acestei localităţi.
În afara vieţii laice, parohia de aici a avut dintotdeauna o activitate religioasă intensă 

care poate constitui un model pentru alte enorii.
ne propunem să enumerăm actele istorice vechi și cele noi, laice și religioase, într-o 

ordine cronologică firească pentru înţelegerea cât mai bine a devenirii așezării de aici, al 
cărei trecut nu poate fi separat de trăirea ei religioasă.

Prezentul studiu cuprinde o biografie completă a ctitorului Bisericii din Iazu, stareţul 
mânăstirii din Slobozia, gavriil Slobozeanu, prin adunarea tuturor datelor oferite de 
Părintele Profesor doctor ioan mOLdOVeAnU, Profesorul doctor Ştefan 
gRigOReSCU, de emanuel teOdOReSCU, în povestirea sa din „Deşteptarea Ialomiţei”, 
30 mai 1913, p. 3 şi 6 iunie 1913, p. 3, de Constantin PRedeLeAnU în cartea sa privind 
istoria Judeţului ialomiţa, precum şi de două manuscrise inedite din Arhiva Protopopiatului 
Urziceni.

Pentru alcătuirea primului istoric al localităţii iazu-ialomiţa, în afara unor documente 
edite și inedite am consultat toate publicaţiile interbelice ialomiţene.

Cercetările ocazionate de documentarea prezentului volum ne-au dus la precizări 
importante privind istoria Protopopiatului Fetești, apărut pe la jumătatea anului 1928 și 
nu la 1930, așa cum se considera până acum. 

La iazu avem o istorie care trebuie cunoscută prin tipărirea unei prime monografii.
În partea a doua a acestui studiu am publicat pentru întâia oară, în transcriere 

integrală sau în rezumat, de multe ori și în facsimil, complet sau parţial, o serie de articole 
și documente, edite și inedite, privitoare la iazu și care au contribuit major la stabilirea 
adevărului despre această comunitate.

Aducem mulţumiri pentru generoasele contribuţii financiare care au făcut posibilă 
apariţia acestei monografii Consiliului Local al Comunei Scânteia, judeţul ialomiţa, și 
părintelui Alexandru tănase, de la Parohia Slobozia nouă.
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INTRODUCERE

1. Aşezare geografică

Situat pe vechiul drum ce tăia și taie de-a curmezișul Bărăganul, de la sud către 
nord-nord-est, dinspre Călărași prin Slobozia către Brăila, satul iazu se află în 

partea de nord a Judeţului ialomiţa, la 20 km de orașul Slobozia, reședinţă de judeţ, în 
partea de miazăzi a albiei fostului pârâu Lata Sărata. Cursul acestui râu era din dreptul 
satului nebuni, din Comuna griviţa, trecând pe lângă satele Smirna, iazu, murgeanca şi 
comunica cu râul ialomiţa prin lacul Strachina. iazu este sat de tip rectangular, situat la 
25-30 m altitudine, pe valea Lata Sărata, în suprafaţă de 81 ha. 

La 1842, cunoaştem primul învăţător pentru satul iazu: dumitru Rădulescu1.
La 1845, iazu avea şcoală şi biserică. i-a fost inclus şi satul Victoria-mărăşeşti, astăzi 

dispărut. iazu a fost în trecut o Plasă în Judeţul ialomiţa (1904-1905).
Lata Sărata este o vale numită şi Strachina, ce debuşează în lacul Strachina2. Valea 

Lata Sărata are 30 km, adâncimea de 7m şi se întinde din Judeţul Buzău spre sud până la 
satul miloşeşti, apoi se curbează spre est şi, din dreptul satului murgeanca, merge iarăşi 
spre sud până la râul ialomiţa3.

iazu este cuprins numai între hotare convenţionale, neavând nici un hotar natural. 
În jurul satului nu se află ape, păduri sau alte ridicături mai mari decât singurele dealuri 
dinspre miazăzi care nu sunt altceva decât o prelungire a podișului Bărăganului.

2. Căi de acces

Localitatea iazu se află pe drumul e 584 ce leagă Slobozia de Brăila, fiind ultima 
localitate de pe şosea înaintea intrării în Judeţul Brăila.

Perpendicular pe e 584 trece drumul 203 F care leagă Scânteia de Smirna. gara Spicu 
se află la 10 km4.

1  S(eRViCiUL). J(UdeŢeAn AL). A(RHiVeLOR). n(AŢiOnALe). iALOmiŢA, Fond Prefectura Jud. ialomiţa, 
dosar 35/1842, f. 99-100, orig., în diReCŢiA geneRALĂ A ARHiVeLOR StAtULUi din ROmÂniA, Tezaur 
de documente ialomiţene, 1392-1944, Vol. i, București, 1991 (=TEZAUR), doc. 121, p. 161-162.

2  Sorin geACU, Dicţionar geografic al Judeţului Ialomiţa, editura enciclopedică, București, 1997, p. 124.
3  ion i. PROViAnU, Dicţionar Geografic al Judeţului Ialomiţa, târgovişte, 1897, p. 179.
4  S. geACU, Dicţionar..., p. 114.
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3. Utilităţi

Iazu are electrificare, alimentare cu apă potabilă, servicii de telefonie mobilă, 
tV şi internet, poştă, schimb butelii de aragaz; grădiniţă, şcoală, magazine, 

cârciumi/restaurant/birt/terasă şi o biserică (din 1845).
drumurile e 584 şi 203 F sunt asfaltate.
La iazu este medic de familie.

4. Apartenenţa teritorial-administrativă

Istoricii de azi consideră că satul iazu s-a întemeiat la sfârşitul secolului al 
XViii-lea5. Învăţătorul dumitru L Crăciun, în 1942 spunea că satul iazu s-a 

întemeiat la 18006. Aceasta vine în concordanţă cu documentul Recensământul satelor, 1941, 
în care se susţine că de la 1800 până la 1941 satul a fost comună administrativă.

după notarul ioan Fetecău, la 1915, Comuna iazu s-a întemeiat în anul 18317.
La 1831, satul iazu făcea parte din Plasa Oraşului, Judeţul ialomiţa8.
Cel mai vechi tablou complet cu satele judeţului ialomiţa, împărţite pe plăși, se 

găsește în Extractul de suma plugarilor şi muncitorilor locuitori prin sate sub răspunderea de 
capitaţie, din iulie 1831, publicat în Analele parlamentare.

după acest Extract, judeţul, la acea dată, a fost împărţit în 4 plăși, între care se afla și 
Plasa Balta compusă din 27 sate, între care era şi iazu9.

după organizarea comunală din anul 1864, iazu a devenit comună, constituită din 
satul omonim10. 

În anul 1864, o dată cu punerea în aplicare a celei dintâi legi comunale, s-au fixat din 
nou circumscripţiile plășilor din judeţ, făcându-se alipiri de sate spre a forma comune. Plasa 
Balta, cu reședinţa la Ţăndărei, cuprindea 22 comune, între care se afla și Iazu11.

În anul 1874 s-a făcut o nouă distribuire a comunelor pe plăși, făcându-se și alipiri 
de comune și cătune. Plasa Balta cuprindea 11 comune, între care se afla Comuna iazu cu 
satele iazu cu Smirna, nou adăugat în cadrul acestei comune. Această situaţie a durat până 
în anul 187612.

La 8 octombrie 1875, într-un Tabel întocmit (la Călăraşi) de Prefectura Judeţului 
Ialomiţa, înaintat Departamentului de Interne Oficiul Statistic, cuprinzând împărţirea 

5  Ştefan gRigOReSCU, Aşezări şi monumente ialomiţene, editura Helis, Slobozia, 2006, p. 167.
6  A(RHiVeLe).n(AŢiOnALe).i(StORiCe SediUL).C(entRAL)., Fond m(iniSteRUL). C(ULteLOR Şi). 

i(ntRUCŢiUnii). P(UBLiCe)., dosar nr. 631/1944.
7  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
8  ion dOnAt, ion PĂtROiU, dinică CiOBOteA, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, editura Helios, 

Craiova, 2000, p. 190.
9  Aureliu V. URSeSCU, Anuarul Judeţului Ialomiţa pe 1906, Tip. Constantin Şeicărescu, Călăraşi, 1906, p. 22.
10  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 320.
11  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 22-23.
12  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 24, 320.
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administrativă şi denumirea veche a localităţilor din judeţ, în Plasa Balta, în Tabelul cu noua 
întocmire a circumscripţiilor comunale din judeţul Ialomiţa, Comuna iazu era alcătuită din 
satele Bălbăeşti, Budeşti, iazu, Lacul tătarului şi Smirna13.

Satele Bălbăeşti şi Lacul tătarului aveau să fie desfiinţate.
Strămutările şi dispariţia unor cătune în secolul al XiX-lea aveau drept cauze 

împroprietăririle sau refuzul unor proprietari de a asigura islazul pentru vitele ţăranilor14.
În anul 1831, numărul localităţilor din Judeţul ialomiţa era mult mai mare, însă o 

parte din sate s-au desfiinţat până pe la 1900. Unele fiind mai apropiate de altele, prin 
creșterea populaţiei s-au alipit formând câte unul singur. de asemenea, unele sate au trecut 
sub administraţia altor judeţe.

Satul Bălbăești era așezat pe moșia Lata Sărata și depindea de Comuna Smirna. el 
s-a desfiinţat în anul 1882, când moșia Lata Sărata s-a împărţit la săteni în baza legii din 
1881, iar locuitorii lui au format Comuna griviţa.

Satul Bălbăești se mai numea și Maţe Arse, amintind de timpul invaziilor barbare, 
când o ceată numeroasă de tătari ar fi pătruns în sat și ar fi ucis mulţi locuitori și vite, dând 
foc caselor și coșarelor. Astfel, după retragerea tătarilor, câmpul era plin de maţe arse și spre 
a nu se uita această priveliște înfiorătoare s-a dat satului Bălbăești numirea de Maţe Arse15.

Satul Lacu (l) tătarului se găsește în tabloul indicator al Comunelor rurale din 
Judeţul ialomiţa pe anul 1882. Acest sat s-a desfiinţat în anul 189016. el depindea de 
Comuna iazu, iar locuitorii s-au mutat în satul Roşiori, din Judeţul Brăila17.

după anul 1882, Plasa Balta, cu reşedinţa în Comuna Piua Petrei, cuprindea 22 
comune, între care era şi Iazu cu cătunul Lacu(l) tătarului, ulterior destrămat18. 

În anul 1882 găsim Judeţul ialomiţa împărţit în patru plăși, însă prin legea din 25 mai 
1882 reducându-se la 3 numărul subprefecţilor, Plasele ialomiţa și Balta s-au unit într-o 
singură plasă sub denumirea de Plasa ialomiţa-Balta cu reședinţa în Comuna Slobozia19.

La 1891-1892, Comuna iazu făcea parte din Plasa Balta-ialomiţa şi avea un cătun20.
O altă împărţire a Judeţului ialomiţa în plăși s-a făcut prin legea din 1 noiembrie 

1892. după această lege judeţul era împărţit în 7 plăși. Plasa Ialomiţa de Jos, cu reședinţa 
în Comuna Slobozia, cuprindea 14 comune, între care se afla și iazu21.

13  A.n.i.C., Fond direcţia generală a Statisticii, dosar nr. 1310/1875, f. 1-6 orig., TEZAUR, doc. 188, p. 223.
14  Luminiţa CiUPeRCĂ, Jan CĂCiULĂ, Câmpia Amara – Consideraţii de geografie istorică, în „Tribuna literar artistică 

şi culturală”, anul ii, nr. 9, ianuarie 2002, p. 14.
15  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 453.
16  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 459.
17  L. CiUPeRCĂ, J. CĂCiULĂ, Câmpia Amara – Consideraţii ... .
18  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 320.
19  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 25.
20  Anuarul naţional al României, almanah de adrese pentru comerţ, industrie şi administraţie publică din Bucureşti şi districte, 

1891-1892, București, p. 546-547.
21  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 26.
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Prin legea din 22 februarie 1896, care s-a pus în aplicare la 1 aprilie același an, 
reducându-se numărul subprefecţilor la 3, circumscripţiile plaselor din judeţ au fost 
modificate. Astfel, în Plasa Balta-ialomiţa, cu reședinţa în Comuna Slobozia, era și Comuna 
Iazu cu cătunul Satul nou (litera A), numit așa de la actele împroprietăririi din 187922, 
viitorul sat Brătianu și, ulterior, Scânteia23.

Prin legea din 1 aprilie 1901, reducându-se numărul subprefecţilor la doi și 
înfiinţându-se trei Revizori comunali plătiţi de judeţ, iar directorului prefecturii dându-i-se 
și atribuţii de subprefect, circumscripţiile plaselor din judeţ au fost modificate. Astfel, Plasa 
Ţăndărei, cu reședinţa în Comuna Ţăndărei, era administrată de un Revizor comunal și 
cuprindea 17 comune, între care se afla și iazu24.

Într-un Tablou de noua împărţire a administraţiei comunelor din Judeţul Ialomiţa, cu 
începere de la 15 aprilie 1903, între cele șase circumscripţii (i Călărași, ii Fetești, iii 
Ţăndărei, iV Lehliu, V Slobozia și Vi Urziceni), cea de-a iii-a, având revizor comunal pe 
St. Ştefănescu, era compusă din Comunele Ţăndărei, Piua Pietrii, giurgeni, Luciu, gura 
ialomiţei, murgeanca, iazu, Smirna, griviţa, miloșești, Crunţi, Reviga, Cocora, Collilia, 
Sudiţi și Frăţilești25.

Prin legea din 23 aprilie 1904 pentru organizarea Comunelor rurale, judeţul a fost 
împărţit în 14 plăși, între care era și Plasa Iazu, cu reședinţa în Comuna iazu și care 
cuprindea 6 comune: Crunţi, griviţa, iazu, miloșești, Reviga și Smirna26.

Aceste 14 plase, din economie bugetară, erau administrate de 11 inspectori comunali, 
Plasa iazu fiind încorporată la Plasa Ţăndărei27.

tot prin legea de la 23 aprilie 1904, judeţul a fost împărţit în 36 cercuri formate prin 
unirea a două sau mai multe comune spre a putea suporta cheltuielile provocate de sporirea 
numărului jandarmilor rurali, agenţilor sanitari, moașelor, înfiinţarea infirmeriilor și 
executarea diferitelor lucrări de interes regional.

În aceste 36 cercuri intrau doar 79 de comune, iar restul de 18 comune având un 
venit mai mare de 8000 lei nu erau grupate în cercuri. Între acestea din urmă era și Comuna 
Iazu28.

La 1/25 aprilie 1905, prin decizia ministerială nr. 24963, tot din economie bugetară, 
s-au suprimat 5 inspectori comunali și au rămas numai 6, făcându-se alipirea mai multor 
plăși. Plasa Ţăndărei, cu reședinţa în Comuna Ţăndărei, s-a completat, cuprinzând vechile 
Plase Ţăndărei și iazu. Această plasă, administrată de inspectorul comunal C. Pastia, licenţiat 

22  A.n.i.C., Fond ministerul Agriculturii și domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul ialomiţa, dosar nr. 665.
23  S. geACU, Dicţionar ..., p. 114; A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 27-28.
24  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 28-29.
25  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 20 aprilie 1903, p.4.
26  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1904, p. 5, 12.
27  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 29-30.
28  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 32-34.
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în drept, cuprindea 14 comune cu 34 sate, între care se afla și Iazu cu Satul nou (litera A) 
Brătianu29.

Prin legea din 11 martie 1906 s-au modificat cercurile judeţului, nelăsându-se nici o 
comună negrupată în cerc și formând din toate comunele din judeţ 29 cercuri. Unul din 
aceste cercuri era Smirna-griviţa-iazu-miloșești, cu reședinţa în Comuna Smirna.

La 1907, Comuna iazu împreună cu alte 13 comune făcea parte din Plasa Ţăndărei, 
cu reședinţa la Ţăndărei30.

La 1908-1909, Comuna iazu împreună cu alte 7 comune făcea parte din Plasa 
Ţăndărei, cu reședinţa la Ţăndărei, având ca administrator de plasă pe C. teodorescu31.

La 1910, Comuna iazu împreună cu alte 7 comune făcea parte din Plasa Rovine, cu 
reședinţa la Reviga, având ca administrator de plasă pe V.i. Rădulescu32.

Între anii 1911-1915, Comuna iazu împreună cu alte 12 comune făcea parte din 
Plasa Ţăndărei33.

după Primul Război mondial, urmare a Reformei Agrare de la 1921, s-au înfiinţat 
mai multe sate, cum ar fi Principesa elena/gheorghe doja, Regina maria/tovărăşia, 
Bucu-mătăseşti şi Victoria mărăseşti, ultimele două pe teritoriul de azi al Comunei 
Scânteia, prin împroprietărirea unor demobilizaţi din 1916-1918.

Victoria mărăşeşti se afla la nord de satul iazu şi fusese înfiinţat pe locul numit Dijma 
Nouă. Avea 92 locuitori – la 1930, 151 locuitori – la 1941, 163 locuitori – la 1948, 188 
locuitori – la 195634.

Într-o adresă, din 23 februarie 1928, de înaintare a noului Inventar al Bisericii din 
iazu, alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru unificarea Bisericii Ortodoxe Române, 
din 1925, noul sat era creditat cu numele de mărăşeşti şi avea atributul de în formaţie, cu 
11 familii.

29  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 30 și 32; PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului 
Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1905, p. 6-7, 15; PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, 
Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1906, p. 6-7, 16-17.

30  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 
i. Şeicărescu, 1907, p. 10.

31  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 
i. Şeicărescu, 1908, p. 21; PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, 
Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1909.

32  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 
i. Şeicărescu, 1910, p. 29.

33  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 
i. Şeicărescu, 1911, p. 4; PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, 
tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1912, p. 4; PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei 
Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1913, p. 7; PReFeCtURA JUdeŢULUi 
iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1915, Anexa no. 
14.

34  S. geACU, Dicţionar ..., p. 198.
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Victoria mărăşeşti era la aproximativ 3 km de satul iazu, avea Cămin Cultural şi 
cimitir propriu. Asistenţa religioasă era acordată de preoţii din iazu. Se alocase anterior şi 
loc pentru construirea unei biserici, un teren de 200m². 

Când s-a desfiinţat satul, locuitorii au fost strămutaţi la iazu, cimitirul de acolo s-a 
desfiinţat, iar mormintele cu tot cu cruci au fost strămutate în cimitirul de la iazu. 

Locuitorilor satului respectiv li s-au dat în iazu locuri pentru construirea caselor, 
inclusiv loc de cimitir. 

Aplicarea Legii 20/1968 a dus la dezafectarea mai multor sate, printre care 
Bucu-mătăseşti şi Victoria mărăseşti, iar suprafeţele vetrelor lor au fost redate agriculturii35. 
există şi ipoteza că Victoria mărăşeşti s-ar fi desfiinţat mai înainte, între 1964 şi 196636.

Între 1910-1950 şi 1960-1968, iazu a fost comună, iar între 1950-1960 a aparţinut 
de Comuna Smirna37.

din 1968 până azi iazu aparţine de Comuna Scânteia.
de Comuna iazu a aparţinut satul Brătianu (azi Scânteia), de la 1919 la 1922 şi satul 

Victoria mărăseşti de la 1922 la 1964/1968.
dintotdeauna, localitatea iazu a aparţinut Judeţului ialomiţa.
Sate cu numele iazu mai sunt în Judeţele dâmboviţa (Comuna Cojasca) şi Prahova 

(Comuna Bărcăneşti)38.

5. Populaţia

Cercetând evoluţia numărului de familii şi persoane din fosta şi actuala localitate 
iazu din ialomiţa, se observă o creştere constantă ceea ce a dus la necesitatea 

construirii unui lăcaş de cult, a şcolii, etc. Localitatea apropiată, Brătianu/Scânteia, deşi a 
luat naştere mai târziu, azi depăşeşte ca număr de populaţie actualul sat iazu.

notarul ioan Fetecău afirma că iazu exista încă de la 1790, la 2 km spre răsărit de cel 
din 1915, având aproximativ 70 de familii39. Harta Specht, la 1791, arată Ias hel Mare, cu 
nici o gospodărie unit, prin Vale Sarat cu Iasz hel mik, cu 20-22 gospodării/familii.

La 1831, satul iazu făcea parte din Plasa Oraşului, Judeţul ialomiţa. Aici se afla o 
moşie stăpânită de mânăstirile Slobozia lui enache/ianache şi Cotroceni, cu 48 de familii40.

Harta rusă de la anul 1835 arată la iazul 30 de gospodării, adică 150 locuitori. 
La 3 august 1837, după Catagrafia întocmită de Subocârmuitorul Plasei Balta 

înaintată Ocârmuirii Judeţului ialomiţa cuprinzând numărul familiilor, locuitorilor, 
numărul de animale, terenurile de vii, pomi şi stupi pe care le deţine fiecare familie, satul 

35  L. CiUPeRCĂ, J. CĂCiULĂ, Câmpia Amara – Consideraţii ... .
36  S. geACU, Dicţionar ..., p. 198.
37  S. geACU, Dicţionar ..., p. 114.
38  ACAdemiA ROmÂnĂ, Dicţionarul toponimic al României, muntenia (dtRm), vol. 3, e-J, editura Academiei 

Române, București, 2009, p. 222.
39  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
40  i. dOnAt, i. PĂtROiU, d. CiOBOteA, Catagrafia ..., p. 190.
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iazu avea 73 de familii cu 254 de locuitori care deţineau 134 de cai, 168 de boi, 165 de vaci, 
946 de oi, 9 capre, 91 de râmători41.

Harta rusă de la anul 1853 arată la iazul 75 de gospodării, adică 375 locuitori.
La 1864-1865, la iazu erau 600 familii42. 
La 1872, eazu era o Comună în Judeţul ialomiţa, Plasa Balta, cu 615 locuitori. 

numirea veche era Lata, Sărata43.
totalul copiilor de vârstă şcolară, români şi străini la centrul şcolar din iazu, cu satele 

iazu şi Brătianu, la 1899, era de 442 şcolari44.
La 1901, populaţia Comunei iazu era de 243 familii/ 1046 suflete: 564 bărbaţi şi 482 

femei; 1035 români, 2 greci şi 9 de alte naţionalităţi; 1037 creştini ortodocşi şi 9 mozaici; 
258 agricultori; 6 meseriaşi, 6 comercianţi; 5 profesii libere; 50 muncitori şi 16 servitori. 

Ştiau carte 169 persoane. Contribuabili erau 135.
Populaţia deţinea următoarele vite: 470 cai, 776 boi, 843 oi, 5 bivoli şi 300 râmători45.
La 1905, la Şcoala mixtă din iazu, cu cătunele iazu şi Brătianu, cu un învăţător şi o 

învăţătoare, pentru iazu şi un învăţător, pentru Brătianu, toţi cu titlul definitiv, erau: copii 
în vârstă de şcoală: 71 – la iazu şi 239 – la Brătianu, băieţi români; 64 la iazu şi 223 – la 
Brătianu, fete românce; adică un total de 135 elevi la iazu şi 462 elevi la Brătianu46. La 1905, 
Comună rurală iazu avea 3016 locuitori, 2 şcoli rurale, una în Comuna iazu şi una în cătunul 
Brătianu47.

În 1906, Comuna iazu avea două sate: iazu, în care este reședinţa comunei și Satul 
nou litera A/ Brătianu. Populaţia comunei era de 2.943 locuitori, dintre care: 1.484 bărbaţi 
și 1.459 femei. Contribuabili erau 540.

numărul prestatorilor este de 458, dintre care : 154 cu braţele, 229 cu 2 vite, 73 cu 
patru vite şi 2 cu 6 vite48.

după rapoartele Protoiereului Judeţului ialomiţa: la 1907, filia Brătianu avea 350 
familii iar la iazu erau 220 familii; la 1908, la Brătianu erau 400 familii iar la iazu – 250 
familii; la 1909, la Brătianu – 420 familii iar la iazu – 250 familii.

41  S.J.A.n. iALOmiŢA, Fond Prefectura Jud. ialomiţa, dosar 43/1837, f. 1-131, orig., în TEZAUR, doc. 104, p. 141-142.
42  V.A. UReCHiA, Anuarul General al Instrucţiunii publice din România pe anul şcolar 1864-1865, București, 1868, 

p. 83.
43  dimitrie FRUnZeSCU, Dicţionar topografic şi statistic al României, București, 1872, p. 187.
44  miniSteRUL inStRUCŢiUnii PUBLiCe Şi AL CULteLOR, Serviciul Statistic, Recensământul copiilor în 

vârstă de şcoală din comunele rurale şi urbane, făcut în anul 1899, București, 1899, p. 184-185.
45  george ioan LAHOVARi, general C. i. BRĂtiAnU, grigore g. tOCiLeSCU, Marele Dicţionar Geografic al Romîniei 

(=M.D.G.R.), volumul iV, București, 1901, p 29.
46  miniSteRUL inStRUCŢiUnii PUBLiCe Şi AL CULteLOR, Recensământul copiilor în vârstă de şcoală, români 

şi străini, din comunele rurale (1904-1905), p. 98-99.
47  Anuarul naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei întocmit de emile meLBeRt, 1905, București, 

1905, p. 208.
48  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 320.
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La 1909, Parohia iazu, din Comuna iazu, cu Biserica parohială Sfântul nicolae din 
iazu şi Biserica filială Sfântul nicolae din cătunul Brătianu, avea: 567 familii cu 2980 suflete49.

La 1915, populaţia Comunei iazu era de 3229 locuitori dintre care 1640 bărbaţi și 
1589 femei50.

Populaţia acestei localităţi a variat: 1189 locuitori (1912), 1429 locuitori (1930)51. 
La inspecţia protopopului la Biserica din iazu, la 19 mai 1923, acesta constata că 

localitatea/parohia avea 280 familii cu 1245 suflete.
La inspecţiile protopopului la Biserica din Brătianu, la 19 mai 1923 şi 18 septembrie 

1923, acesta constata că localitatea/parohia avea 525 familii cu 2506 suflete.
La 21 septembrie 1924, Părintele iconom Andrei Petru informa Protopopiatul 

Urziceni că în Parohia/satul iazu nu erau nici adventişti, nici baptişti, nici vreo sectă. 
La 24 septembrie 1924, Părintele manea georgescu informa Protopopiatul Urziceni 

că în Parohia/satul Brătianu nu erau baptişti, dar era un singur adventist, a cărui familie, 
toată ortodoxă, locuia în Brătianu, el însă lucrând în fabrici în alte judeţe.

La 1927, Parohia iazu avea 285 familii, cu 1250 de suflete. după alte acte, în acelaşi 
an, Parohia iazu avea 1185 de suflete, dintre care doar unul roman-catolic. Parohia Brătianu 
avea în acelaşi an 2577 suflete.

La 23 februarie 1928, într-o adresă de înaintare a noului Inventar al Bisericii din iazu, 
alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru unificarea Bisericii Ortodoxe Române, din 
1925, noul sat, în formaţie, Victoria mărăşeşti avea 11 familii iar întreaga Parohie iazu care 
cuprindea atunci doar iazu (nu şi Brătianu/Scânteia) – 1246 suflete, creştini ortodocşi, 
fără nici un străin.

La 1935, Parohia iazu avea 340 de familii, cu 1400 de suflete52. În acelaşi an, Parohia 
Brătianu avea 607 familii, cu 2600 de suflete53.

La 1936, Parohia iazu avea 340 familii, cu 1400 suflete54. 
La 1941, când i-a fost inclus şi satul Victoria-mărăşeşti, erau 1726 locuitori55. 
La 1946, Parohia iazu avea 373 familii, cu 1726 suflete56. 
La 1948 erau 1740 locuitori, la 1956 - 1762 locuitori57.
La 1958, Parohia iazu avea 398 familii, 1730 suflete. 

49  AdminiStRAŢiA CASei BiSeRiCii, Anuar 1909, București, tipografia Cărţilor Bisericești, 1909 (=Anuar 1909), p. 62.
50  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
51  S. geACU, Dicţionar ..., p. 114.
52  Şt. gRigOReSCU, Protopopiatul ..., p. 18.
53  Şt. gRigOReSCU, Protopopiatul ..., p. 17.
54  ePARHiA COnStAnŢA, 10 ani de autonomie bisericească, tipografia modernă, Călărași-ialomiţa, 1936, p. 85, 91.
55  S. geACU, Dicţionar ..., p. 114.
56  ePARHiA COnStAnŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69, 72.
57  S. geACU, Dicţionar ..., p. 114.
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La 1966, la iazu erau 1784 locuitori, la 1977 - 1519 locuitori iar la 1992 - 1315 
locuitori (din care 659 bărbaţi şi 656 femei)58.

La 1 iulie 1998, Comuna Scânteia, alcătuită din 2 sate (Scânteia şi iazu) avea 4269 
locuitori: 2118 de sex masculin şi 2151 – feminin59. 

În anul 2002, în iazu erau 1288 de cetăţeni români iar în Scânteia – 3076.
În anul 2011, în Comuna Scânteia erau 3851 de persoane.

6. Toponimie

Numele localităţii derivă din substantivul iaz. iaz este un lac artificial format prin 
oprirea sau devierea unui curs de apă, destinat pisciculturii, irigaţiilor; lac mic 

natural, format în albia unui râu60.
La 1872 se spunea: Eazu, Comună în Judeţul Ialomiţa, Plasa Balta, cu 615 locuitori. 

Numire veche: Lata, Sărata61. Aceasta ne îndreaptă către aceste toponomice precum şi către 
altele anterioare celui actual de iazu.

*
Sărata: sat, apă, ocină, moşie. 

A existat un sat Sărata şi la Buzău.  Localizarea în zona care ne interesează e dată 
de apropierea cu satul mătăseşti, cunoscut din documente ca fiind actualul sat 

Bucu, în apropiere de iazu sau de pomenirea mânăstirii Vai de ei/Slobozia, care avea 
proprietăţi în zonă.

Avem mai multe documente în legătură cu toponimul Sărata, apă, sat şi moşie:
1633 (7141) iunie 12 – dispod, nepotul popii Stan, şi feciorul său, Cristien, din satul 

mătăseşti vând lui Stan postelnic din mătăseşti 40 stj. Ocină, cu 70 de bani stânjenul, 
dându-le 2 boi, drept 2100 de bani, ocina fiind din pădure, câmp, apa Sărăţii, şi cu rumâni. 
martori şi aldămăşari: Sin62, popa Stanciul şi alţii. Scrie Vintilă logofăt. mânăstirea 
Cotroceni, XXX/863.

1646 (7154) iulie 24. Leca al doilea pitar, fiul agăi Oprea, vinde lui Hrănite postelnic 
din Blagodeşti partea sa de ocină din murgeani 735 stj., din apa Sărăţii, fără rumâni, cu 294 
ughi bani gata, cu câte 80 de bani stânjenul. martori: Radul mare logofăt, danciul doicescul 
clucer, drăghici spătar, Preda sluger, fiul lui Buzinca comis, Udrea clucer, gheorghe logofăt 
din târgovişte. Scrie Radul Stanovici Creţulescul logofăt. (mânăstirea Radu Vodă, Xii/1)64

58  S. geACU, Dicţionar ..., p. 114.
59  dan gHineA, Enciclopedia geografică a României, ediţia a ii-a, revizuită și adăugită, editura enciclopedică, București, 

2000, p. 1113
60  ACAdemiA ROmÂnĂ, Dicţionarul toponimic ..., p. 221.
61  d. FRUnZeSCU, Dicţionar ..., p. 187.
62  = fiul lui
63  diReCŢiA geneRALĂ A ARHiVeLOR StAtULUi din ROmÂniA, Catalogul documentelor Ţării Româneşti 

din Arhivele Statului (=C.D.Ţ.R.), vol. iV, 1633-1639, București, 1981, doc. 96, p. 59.
64  C.D.Ţ.R., vol. Vi, 1645-1649, București, 1993, doc. 567, p. 221.
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1647 (7155) ianuarie 12. matei Basarab vv. Scrie celor 12 boieri hotarnici luaţi de 
egumenul mânăstirii Vaideei şi de Hrănite, ca, după ce vor termina acolo, să meargă şi la 
Sărata, să aleagă moşia mânăstirii, şi pe oriunde ar avea. ispravnic, însăşi spusa domnului65.

1647 (7155) iunie 12. matei voievod întăreşte lui Radu mare comis ocină şi rumâni 
în satul tâmbureştii de pe baltă, Judeţul ialomiţa, toată partea mânăstirii Sfântul Sava din 
Bucureşti. mânăstirea o cumpărase de la jupâneasa neacşa, fata muşei de la Sărata, cu 20 
aspri (...). 66.

1649 (7157) august 28. Leca meiută din Berileşti, fiul lui neagoe armaş, şi fiul său, 
neagoe, vând lui matei Basarab vv. a treia parte de ocină, 400 stj., la Sărata, din satul 
murgeni, cu câte 9 costande stânjenul şi primind 180 ughi, tocmindu-se dinaintea boierului 
domnului, Preda sluger al lui Buzianca. Apoi domnul a dăruit-o mânăstirii Vaideei, având 
el şi altă ocină cumpărată lângă aceasta, dată tot acestei mânăstiri. martori ...67

1649 (7158) septembrie 5. târgovişte. matei Basarab vv. întăreşte mânăstirii Vaideei 
şi egumenului Partenie 400 stj. de ocină la Sărata, în satul murgeni, Judeţul ialomiţa, dedină 
a lui Leca meiută, fiul lui neagoe armaş din Berileşti, pe care, în zilele domnului, după 
moartea armaşului, fiul său a vrut să o vândă. Având mânăstirea şi altă moşie în sat, 
cumpărată de matei vv. pe bani gata şi dăruită acesteia, el o cumpără şi pe aceasta, de la 
Leca meiută şi fiul său, negoiţă cu câte 90 aspri stânjenul, în total 180 galbeni, fiind ispravnic 
Preda sluger al Buziancăi şi o dăruieşte mânăstirii fiind martori din Oraşul Floci. (...)68

1650 (7158) februarie 27. doisprezece boieri (...) luaţi cu răvaşe domneşti de 
Partenie, egumenul de la mânăstirea Vaideei, şi de Hranite Blagodescul, ca să aleagă 400 
stj. de ocină din murgeni, ocină vândută de Leca meiotă domnului matei Basarab şi dăruită 
de acesta mânăstirii, merg împreună cu boierul domnului, mihai ceauş de aprozi şi 
postelnici, ispravnic, cu părintele Partenie, cu Hrănite Blagodescul şi cu Leca meiotă şi 
funesc şi împietresc cei 400 stj. dinspre ocina murgenilor şi o alătură Săratei, ocina 
mânăstirii, ocină lângă ocină. Scrie ion aprod69.

1778 - Sarata, Jerba dultsche, tataruli, Kruntscha, quatre villages située à l’Ouest 
sur les frontieres du district70.

Putem considera că toponimul Sărata vine dintr-un element geografic propriu în 
zona iazu, amănunt relatat de Învăţătorul Ştefan ionescu, la 15 noiembrie 1873.

Spre miazăzi de Comuna iazu era matca unei ape, astupată în vechime cu lână, 
mărăcini şi altele. În 1873, acolo pe locurile cele mai adânci, când ploua, se strângea apă, 

65  C.D.Ţ.R., vol. Vi, 1645-1649, București, 1993, doc. 716, p. 274.
66  C.D.Ţ.R., vol. Vi, 1645-1649, București, 1993, doc. 862, p. 327.
67  C.D.Ţ.R., vol. Vi, 1645-1649, București, 1993, doc. 1467, p. 544.
68  C.D.Ţ.R., vol. Vi, 1645-1649, București, 1993, doc. 1481, p. 549.
69  C.D.Ţ.R., vol. Vii, 1650-1653, București, 1999, doc. 52, p. 34.
70  Friederich Wilhelm von BAUeR, Mémoires historiques et géografiques sur la Valachie, Frankfurt–Leipzig, 1778, p. 142.
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iar apa aceea era sărată. Vara şi primăvara, când era arşiţă, se vedea sare pe acea matcă, la 
suprafaţa pământului71.

Ca moşie, Sărata devine mai târziu, după 1850, Lata şi Sărata, apoi, la 1866, Lata sau 
Sărata şi, la 1871, Lata Sărata după cum se va vedea mai jos. La 1895 se vorbea despre moşia 
Lata şi Sărata sau iazu72.

*
Lacul Tătarului a fost moşie așezată la nord de actualul sat iazu, despre care vorbesc 

mai multe documente:
1687 (7195) aprilie 11 – danie de moșie, Lacul Tătarului. Cop. ms. 314 f. 154 v – 15573.
1709 (7217) mai 7, București – Întărire mânăstirii Vaideei- Slobozia, peste moșiile: 

Vaideei, Pârliţii, degeraţii, ghiergheștii, Cuiburile, Seaca, Cetăţealele, Sărăţenii, Păpenii, 
Berleștii, Ciulniţa, Bora, Lacul Tătarului, ivăneștii, din ialomiţa (...). Cop. ii/18; ms. 314, 
f. 581-58574. 

1780 iunie 6 – Poruncă pentru claca locuitorilor de pe moșiile Apostolache, Cotorca 
și Lacul Tătarului. Cop. ms. 314, f. 490v. - 49175.

1783 iunie fără zi – mărturie pentru dijmă necuvenită din moșia Lacul Tătarului. 
Cop. ms. 314, f. 15576.

1785 februarie 20 – mărturie pentru moșie (Lacul Tătarului). Cop. ms. 314, f. 15577.
1793 aprilie 27 – mărturie pentru așezarea satului Lacul Tătarului. Cop. ms. 315, f. 155 v78.
1837 octombrie 10 – Hotărnicia moșiilor Lacul și trestiatul sau Podișorul. Orig. 

Xi/7979.
Lacul Tătarului, ca toponim pentru o apă stătătoare, este atestat și în anul 1873, de 

către Învăţătorul Ştefan ionescu, care spunea că acest lac se afla atunci la o depărtare de 5 
km spre miazănoapte de Comuna iazu80.

*
Aproape de viitoarea localitate iazu au fost mai multe localităţi dispărute:
- Cetăţelele sau Cetăţeni, atestată documentar la 16 iulie 1538 și așezată pe unde este 

azi Comuna griviţa – ialomiţa. Sat dispărut.

71  BiBLiOteCA ACAdemiei ROmÂne, Manuscrisul Românesc 227, Răspunsul învăţătorilor la Chestionarul lui 
Alexandru ODOBESCU, Judeţul ialomiţa, Monografia satului Iazu, 15 noiembrie 1873, Învăţător Ştefan iOneSCU 
filele 238 faţă, 239 faţă, 239 verso.

72  „Ialomiţeanul”, 25 martie 1895, p. 3.
73  diReCŢiA ARHiVeLOR StAtULUi din ROmÂniA, Indice cronologic Nr. 20, Bucureşti, 1954, mânăstirea 

Slobozia lui enache şi Apostolache, (= INDICE CRONOLOGIC 20), documentul 333, p. 37, 167.
74  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 555, p. 49-50, 167.
75  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 752, p. 61, 167.
76  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 786, p. 63, 167.
77  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 791, p. 63, 167.
78  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 811, p. 65, 167.
79  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 895, p. 70, 167.
80  BiBLiOteCA ACAdemiei ROmÂne, Manuscrisul Românesc 227, ..., filele 238 faţă, 239 faţă, 239 verso.
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- giurmănești, atestată documentar la 8 noiembrie 1574-1576 și așezată pe unde este 
azi Comuna Scânteia – ialomiţa. Sat dispărut.

- Lata, atestată documentar în iulie 1538 și așezată pe unde este azi Comuna griviţa 
– ialomiţa. Sat dispărut.

- Smârci, atestată documentar la 1 iunie 1526 și așezată unde este azi Comuna Smirna 
– ialomiţa. Sat integrat.

- mătăsești = Bucu, atestat documentar la 4 mai 1583 și așezat unde este azi Comuna 
Bucu -ialomiţa.

- murgeni = murgeanca, atestat documentar la 1575-1576 și așezat(ă) unde este azi 
murgeanca, Comuna Valea Ciorii – ialomiţa.

toate aceste sate sunt atestate până la mijlocul secolului al XViii-lea81. 
moșia Lata sau Cetăţile ori Cetăţelile, apare într-o serie de documente:
1618 (7126) februarie 25 – Întărire de stăpânire pe ocină din Cetăţele, Judeţul 

ialomiţa. Orig. Slav. Perg. Cu trad. ii/5; ms. 314, f. 156 v – 15782.
1626 (7134) iulie 10 - Întărire de moșie din Cetăţile, Judeţul ialomiţa. Cop. ms. 314, 

f. 157 - 15883.
1628 (7137) octombrie 23 – Întărire pe satul Cetăţile, Judeţul ialomiţa. Orig. Slav. 

Perg. cu trad. ii/884. Hrisov al lui Alexandru Voievod. Întărire lui Postelnicul ianache85.
1630 (7138) ianuarie 11 – Întărire asupra satului Cetăţile, Judeţul ialomiţa. Orig. 

Slav. Perg. Cu trad. ii/986. Hrisov al lui Leon Voievod. Întărire lui Postelnicul ianache87

1633 (7141) iulie 12 – Întărire pe jumătate din satul Cetăţile, cu rumânii. Cop. ms. 
314, f. 15988.

1634 (7143) septembrie 14 – Închinarea mânăstirii, la dohiar, cu satul Cetăţile. Cop. 
ms. f. 589-59089.

1643 (7151) aprilie 4 – Întărire de stăpânire pe satul Cetăţile, cu rumânii. Cop. ms. 
314, f. 15990.

1673 (7181) aprilie 10, Întărire de ocină, Cetăţile, Judeţul ialomiţa. Cop. ms. 314, 
f. 159 v - 16091.

81  melentina BÂZgAn, Judeţele Ţării Româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea, editura Cartea Universitară, 
București, 2004, p. 210-212.

82  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 25, p. 18, 167.
83  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 47, p. 20, 167.
84  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 52, p. 20, 167.
85  A.n.i.C., Inventar 9, mănăstirea Slobozia lui ianache, (= INVENTAR 9), Pachetul 2, documentul 8.
86  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 57, p 20, 167.
87  INVENTAR 9, Pachetul 2, documentul 9.
88  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 63, p. 21, 167.
89  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 65, p. 21, 167.
90  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 102, p. 23, 167.
91  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 247, p. 31, 167.
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1709 (7217) mai 7, București – Întărire mânăstirii Vaideei - Slobozia, peste moșiile: 
Vaideei, Pârliţii, degeraţii, ghiergheștii, Cuiburile, Seaca, Cetăţealele, Sărăţenii, Păpenii, 
Berleștii, Ciuliniţa, Bora, Lacul tătarului, ivăneștii, din ialomiţa (...). Cop. ii/18; ms. 314, 
f. 581-58592. 

1725 (7233) martie 5 – Zălogire de moșie, Lata. Cop. ms. 314, f. 16093. 
1729 (7237) iulie 25 – Zălăgire de moșie, Cetăţele. Cop. ms. 314, f. 160 v - 16194. 
1736 (7244) iunie 14 – trăsurile moșiei Cetăţelile. Cop. ms. 314, f. 16195. 
1750 (7258) iunie 1 – Vânzare de moșie, Cetăţelile ce-i zice și Lata (200 stânjeni). 

Cop. ms. 314, f. 161 v96. 
1750 (7258) iunie 1 – Vânzare de moșie, Cetăţelile ce-i zice și Lata (300 stânjeni). 

Cop. ms. 314, f. 161 v97.
1751 (7259) mai 19 – schimb de moșii, Cetăţelile și Fundenii de Sus. Cop. ms. 314, 

f. 14298.
1753 (7262) septembrie 25 – Vânzare de moșie zălogită, Cetăţelile. Cop. ms. 314, 

f. 16299.
1779 mai 14 – Carte de judecata vechilului de pe moșiile Obidiţi și Lata, Judeţul 

ialomiţa. Cop. ms. 314, f. 162 v - 163100.
1779 mai 27 – Confirmarea judecăţii vechilului de pe moșiile Obidiţi și Cetăţelile. 

Cop. ms. 314, f. 163101.
28 ianuarie 1805 – Act de danie al iulianei iuliana, către mânăstirea Slobozia lui 

ianache, prin care îi închină partea sa din moșia Lata. Orig102.
1844 noiembrie 13 – Hotărnicia moșiei Lata. Orig. Vii/4 (lipsă)103. Adresa 

Prefecturii Judeţului ialomiţa, către Cuviosul egumen al mânăstirii Slobozia, relativ la 
mergerea unui reprezentant al tribunalului ialomiţa ca să cerceteze moșia Lata104.

1850 – dosar pentru moşia Lata şi Sărata; 18 file105.

92  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 555, p. 49-50, 167.
93  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 631, p. 54, 167.
94  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 645, p. 55, 167.
95  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 658, p. 56, 167.
96  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 683, p. 57, 167.
97  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 684, p. 57, 167.
98  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 686, p. 57, 167.
99  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 690, p. 57, 167.
100  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 747, p. 61, 167.
101  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 748, p. 61, 167.
102  INVENTAR 9, Pachetul 2, documentul 19.
103  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 903, p. 70, 167.
104  INVENTAR 9, Pachetul 7, documentul 4.
105  A.n.i.C., Inventar 262, mănăstirea Slobozia lui ianache şi Schitul Apostolache, (= INVENTAR 262), p. 1 f.
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1850 iunie 16 – decizie referitoare la hotărnicia moşiilor Lata şi Sărata. Orig. Viii/1 
(trimisă la domenii)106. Copie după decizia Curţii Apelative Secţia a ii-a, cu nr. 57, relativă 
la hotărnicia moșiei Lata și Sărata a mânăstirii Slobozia, ce se învecinează cu moșia 
Chichineţu a Paharnicului dimitrie Sorescu107.

1852 decembrie 16 – Copie legalizată după sentinţa tribunalului ialomiţa cu nr. 
23, relativă la Hotărnicia moșiei Perieţii și Fundenii sau Slobozeanca, dinspre vecinătatea 
moşiilor Lata şi Sărata a mânăstirii Slobozia și altele108.

1853 martie 30 - Copie legalizată după sentinţa tribunalului ialomiţa cu nr. 7, 
relativă la Hotărnicia moșiei Perieţii și Fundenii sau Slobozeanca, dinspre vecinătatea 
moşiilor Lata şi Sărata etc109.

1853 septembrie 4 – Hotărnicia moşiilor Lata şi Sărata. Cop. Viii/4110. Copie după 
Hotărnicia moşiei Lata şi Sărata a mânăstirii Slobozia de către partea de moșie din hotarul 
Pribenii111.

1854 - inventarul mânăstirii Slobozia:
1. Lata, cu do(u)ă sate Iazul şi Smirna, biserică no(u)ă în satul Iazul, băcănie şi 

cârciumă112.
1860 septembrie 30 – Copie după un act de executare încheiat de membrii tribunalului 

ialomiţa, Al. Chiriach și inginer hotarnic A. dumitrescu, relativ la aducerea la îndeplinire 
a hotărârii cu nr. 57 din anul 1850 iunie 16 a Secţiei a ii-a a Curţii Apelative, dintre moşia 
Lata şi Sărata, proprietatea mânăstirii Slobozia cu moșia Chichineţu, a răposatului Paharnic 
Sorescu113.

1866 – dosar pentru executarea sentinţei nr. 72/1857 relativă la moșia Lata sau 
Sărata, în procesul cu V. Cuţarida - ialomiţa114.

1871 – dosar pentru hotărnicia moșiei Fundenii-Slobozeanu a lui Sc(arlat). 
Perieţeanu, vecină cu moşia Lata Sărata - ialomiţa115.

106  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 918, p. 71, 167.
107  INVENTAR 9, Pachetul 8, documentul 1.
108  INVENTAR 9, Pachetul 8, documentul 2.
109  INVENTAR 9, Pachetul 8, documentul 3.
110  INDICE CRONOLOGIC 20, documentul 938, p. 72, 167.
111  INVENTAR 9, Pachetul 8, documentul 4.
112  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar 4054/1854 (cotă veche)/ dosar 427/1854 (cotă nouă), Capitolul Moşiile 

mânăstirii, cf. Prof. t. BULAt, O ctitorie a lui Matei vodă Basarab în mijlocul Bărăganului: Slobozia lui 
Ienache, Vai de Ei, în „Glasul Bisericii”, anul XXViii, nr. 3-4, martie-aprilie 1969, p. 406. este adevărat că 
Profesorul t. BULAt a transcris Iazul drept Erhul. manuscrisul este destul de neclar cu acest toponim, 
dar un sat Erhul lângă Smirna n-a fost niciodată. În plus substantivul propriu începe cu Ia nu cu E. R nu 
se vede iar în locul lui z este h, pe care nu-l putem explica decât printr-o scăpare a copistului.

113  INVENTAR 9, Pachetul 8, documentul 5.
114  INVENTAR 262, p. 3 v, dosarul 179.
115  INVENTAR 262, p. 4 v, dosarul 225.
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1895 – moşia Lata şi Sărata sau iazu s-a arendat lui temistocle geavide pe termen 
de un an cu începere de la 1 aprilie 1895116.

toponimul Lata nebunei are evidenţiat în 1928 între miloşeşti şi griviţa117.

*
toponimul Iazu are vechime din 1790.
La 1915, notarul ioan Fetecău afirma că un vechi sat iazu exista încă de la 1790118.
Harta Specht, la 1791, arată Ias hel Mare unit, prin Vale Sarat, cu Iasz hel mik.
Satul iazu este pomenit în anul 1826, cu prilejul unei hirotonii a unui preot pentru 

o biserică de acolo119.
Harta rusă de la anul 1835 şi Harta rusă de la anul 1853 arată localitatea iazul.
inventarul mânăstirii Slobozia, de la 1854, pomeneşte satele: Iazul şi Smirna120.
La 1872, localitatea de azi iazu erau numită Eazu, Comună în Judeţul ialomiţa, Plasa 

Balta, şi se confirma că vechile denumiri erau: Lata, Sărata121.
Harta Satmary, din 1864, confirmă existenţa satului iazu cu grafia Iassul, iar Harta 

Papazoglu de la 1866 marchează şi ea existenţa satului iazu.
În anul 1884, moşia iazu este enumerată ca una dintre proprietăţile mânăstirii 

Slobozia, într-o istorie a Judeţului ialomiţa, citându-se un document, o inscripţie pe piatră 
a mânăstirii Slobozia, din anul 1642122.

În anul 1923, într-un Istoric al Bisericii mânăstirii Sfinţii Voievozi din Slobozia (care 
copiază un text din 1864 al Părintelui Paroh iconom S(tan). Radu), aflat într-un Registru 
din anul 1923, din Arhiva Protopopiatului Urziceni, care cuprinde Istoricele bisericilor 
parohiale şi filiale precum şi Liste cu personalul bisericesc (preoţi şi cântăreţi), f. 52 verso, moşia 
iazu apare din nou ca fiind una dintre proprietăţile mânăstirii Sfinţii Voievozi de la Slobozia.

toponimul Iazu era evidenţiat în 1928, alături de Brătianu, în Ghidul drumurilor din 
România123.

Planul director de tragere din secolul XX ilustrează localitatea şi toponimul iazu.
În ceea ce priveşte toponimul Iazu s-au dat mai multe variante care sunt convergente:
La 1873, Învăţătorul Ştefan ionescu, arăta că:

116  „Ialomiţeanul”, 25 martie 1895, p. 3.
117  AUtOmOBiL-CLUB RegAL ROmÂn, Ghidul drumurilor din România, sub direcţiunea lui ion CĂmĂRĂŞeSCU, 

Cultura naţională, București, 1928, planșa 37.
118  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
119  Preot george i. negULeSCU, Condica hirotoniilor de la 1823-1834, în „Biserica Ortodoxă Română”, 1934, p. 357.
120  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar 4054/1854 (cotă veche)/ dosar 427/1854 (cotă nouă).
121  d. FRUnZeSCU, Dicţionar ..., p. 187.
122  Constantin PRedeLeAnU, pictor, Noţiuni istorice asupra Judeţului Ialomiţa, tipografia Curţii Regale, București, 

1884, p. 6.
123  AUtOmOBiL-CLUB RegAL ROmÂn, Ghidul drumurilor ..., planșa 37.
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La depărtare de 5 km spre miazănoapte de Comuna iazu se afla un Lac numit Lacul 
Tătarului, iar spre apus era un pod de pământ care trecea peste o vale, despre care bătrânii 
spuneau că fusese făcut demult de tătari.

Pe de o parte, podul trecea peste o apă care în vechime inunda o latură moșiei, iar pe 
de altă parte, servea ca zăgaz la morile pe care odinioară le avuseseră tătarii în acel loc numit 
Iazu vechiu124.

La 1915, notarul ioan Fetecău spunea:
Această Comună și-a luat numirea de iazu după Valea cu același nume situată la mai 

puţin de 1 kilometru spre Sud de actuala Comună, Vale pe care cu mai mulţi ani în înainte 
a curs o apă numită Iazu și care și-a oprit curgerea din cauze necunoscute125.

*
Satul Victoria Mărăşeşti a fost înfiinţat după Primul Război mondial, prin împro-

prietărirea de la 1921, în cinstea victoriei armatelor române de pe frontul mărăşti-mărăşeşti-
Oituz şi a durat până în anul 1964/1968, când vatra satului a fost redată agriculturii. 

*
despre numele satului vecin, Brătianu, Învăţătorul mihail m. ionescu, preciza la 

1943:
La anul 1895 s-a făcut împroprietărirea loturilor în câmp, de câte 9 pogoane, şi ariciu 

pe marginea satului, de câte 2.500 m², iar în sat câte 2.000m².
Împroprietărirea făcându-se în timpul guvernării Familiei Brătianu i s-a pus şi satului 

numele oficial Brătianu, dar poporul îi zicea tot gologanu, după numele unui cioban126.
Ulterior, în perioada comunistă, numele de Brătianu, cu rezonanţe burgheze, a fost 

schimbat cu Scânteia, numele unui popular/important cotidian al vremii şi aşa a rămas 
până astăzi.

7. Istoricul localităţii. Atestări documentare

Mânăstirea Slobozia lui Ianache – perioada 1614-1800

Grecul enache/ienache sau ianache este un Caragea, un înaintaș al domnitorilor 
din Ţara Românească, nicolae Caragea (1782) și ion Caragea (1812). este 

unul din numeroșii greci de care era însoţit Radu Vodă mihnea, la sosirea sa în ţară ca 
domnitor. 

ianache a fost nepot al lui Scarlat vel postelnic în moldova (1623), cel care a refăcut 
Biserica Sfântul Sava din iași.

124  BiBLiOteCA ACAdemiei ROmÂne, Manuscrisul Românesc 227, ..., filele 238 faţă, 239 faţă, 239 verso.
125  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
126  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 1044/1943. textul citat îl găsim aproape identic la A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 

486/1946.
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Paul de Alep, în descrierea sa, Călătoria Patriarhului Macarie al Antiohiei, spune:
Acest ianache a fost cel care a înălţat mânăstirea Sf(ântul). Sava de la iaşi, în 

moldova. ne-au povestit că el a trimis de a răscumpărat pe cheltuiala lui, din Ţara tătarilor, 
o mulţime de prinşi cazaci bărbaţi şi femei, i-a slobozit şi i-a aşezat ca robi împrejurul acestei 
mânăstiri. de aceea se numeşte „Slobozia” în valahă, adică „scăpare”127.

În martie 1614, grecul postelnicul ianache Caragea, aflat în bune relaţii cu Radu Vodă 
mihnea, a primit ca danie seliștea128 satului Vai de ei din ialomiţa, rămasă pustie în vremea 
domniei lui mihai Viteazul, urmând ca pe acest loc să se înfiinţeze o „slobozie”, adică un 
sat scutit de dări pentru un număr de ani, în cazul acesta trei ani. noul sat s-a numit la 
început Slobozia lui ianache și apoi Slobozia.

Aici, noul stăpân al satului a zidit, pe malul ialomiţei, o mânăstire, bine înzestrată cu 
moșii, printre care și satul Slobozia, închinată mânăstirii dohiariul de la muntele Athos.

despre mânăstirea de la Slobozia avem mai multe mărturii:
La anul 7122 (1615), luna martie, un document vorbește despre „popa Ştefan de la 

Sfânta mânăstire ot Slobozia lui ienache”129.
În 12 iulie 1633 însuși matei Basarab (30 septembrie1632-19 aprilie 1654) 

recunoștea că lăcașul este „făcut de ianache Postelnicul”.
La 14 septembrie 1634 matei Basarab devenit „cneaz aici în Ţara Românească”, a 

luat pe seama sa satele și averea lui ianache postelnic după care a făcut mânăstire nouă din 
temelie la Slobozia, fie pe un alt loc, deși nu prea departe de mica așezare a lui ianache130, 
fie domnul a păstrat construcţia lui ianache în jurul căreia a ridicat un puternic zid de incintă, 
ca de cetate și poate clădirile mânăstirești131.

Paul de Alep, la 1658 a fost impresionat de zidurile mari de piatră, ca de cetate ale 
mânăstirii, despre care spunea că lăcașul avea nevoie din cauza apropierii de numai o zi a 
Silistrei, de unde puteau veni oricând turcii.

Se consideră că mânăstirea ctitorită de matei Basarab era o mânăstire-fortăreaţă sau 
mânăstire-citadelă, chiar în mijlocul Câmpiei Bărăganului.

după cum am văzut în subcapitolul Toponimie, în proximitatea viitorului sat iazu a 
existat Sărata: sat, apă, ocină, moşie, atestate documentar între 1633-1778.

În septembrie 1658, când Paul de Alep s-a deplasat de la mânăstirea Slobozia spre 
Brăila, chiar dacă nu a menţionat în mod explicit Sărata, trebuie să fi trecut măcar în 
apropiere dacă nu chiar prin acest sat.

127  ACAdemiA ROmÂnĂ, Paul din Alep, Jurnal de Călătorie în Moldova şi Valahia, ediţie și traducere adnotată de ioan 
FeOdOROV, editura Academiei Române, București, muzeul Brăilei-editura istros, Brăila, 2014, p. 424.

128  SÉLiŞte, seliști f. Vatra satului.
129  Prof. t. BULAt, O ctitorie ..., p. 394.
130  Prof. t. BULAt, O ctitorie ..., p. 395.
131  Veniamin niCOLAe, Ctitoriile lui Matei Basarab, editura Sport-turism, București, 1982, p. 97.
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Cartea lui Bauer amintește la 1778 de: Sarata, Jerba Dultsche, Tataruli, Kruntscha, 
quatre villages située à l’Ouest sur les frontieres du district132.

Harta Specht arată la 1791: Ias hel Mare, fără nici o gospodărie, unit, prin Vale Sarat, 
cu Iasz hel mik, cu aproximativ 20-22 gospodării, fără biserică. Acestea pot fi un indiciu că 
odată, înainte de 1791, o populaţie s-a mutat prima oară din Ias hel Mare/ Iaz cel mare către 
Iasz hel mik/ Iaz cel mic.

Învăţătorul dumitru L. Crăciun, în Monografia sa din 1942, afirma că în proximitatea 
satului iazu erau două moșii, Lata Sărata sau iazu, a comunei și Vatra mânăstirii, fostă 
proprietate a mânăstirii Slobozia.

Ca o dovadă că această moșie a aparţinut mânăstirii de la Slobozia, învăţătorul preciza 
că pe marginile dealurilor din apropierea satului iazu se găseau atunci bucăţi de cărămidă 
de la o presupusă cetăţuie în formă de canton pentru păstrarea cerealelor pe care călugării 
nu le puteau transporta la timp în magaziile mânăstirii, fiind distanţă prea mare133.

În Marele Dicţionar Geografic al României, vol. iV, editat în 1901, sunt pomenite urme 
de cetăţi sau întăriri militare la Cetatea-Fetei, Crăsani, iazu, Ulmul, etc134.

„Tătarii”

Paul de Alep a plecat de la Bucureşti la 9 septembrie 1658 spre un sat numit 
Sulimanu. A doua zi a coborât în nişte sate de pe râul ialomiţa şi pe care le 

surpaseră tătarii. Între aceste sate trebuie să fi fost şi unul din zona de azi a satului iazu, 
numit Sarata135/ Sărata, cunoscut mai târziu, ca nume de moşie a statului în 1903-1913, 
Lata Sărata, fostă proprietate a mânăstirii Slobozia136. 

Lacu(l) tătarului, sat al Comunei iazu, desfiinţat în anul 1890, se găsea pe tabloul 
indicator al Comunelor rurale din Judeţul ialomiţa, pe anul 1882. denumirea păstrează 
amintirea trecerii tătarilor pe acolo înainte de 1658, într-un trecut relatat de Paul de Alep.

tătarii din trecutul satului iazu ar fi fost năvălitori musulmani, prădători vremelnici 
ai acelor ţinuturi.

Pe de altă parte, Paul de Alep povesteşte că a plecat mai departe la o mânăstire cu 
hramul Sfântul mihail, Căpetenia Oştilor cereşti, numită „Slobozia lui ianache”. 

ianache era cel care înălţase mânăstirea Sfântul Sava de la iaşi, în moldova. 
el răscumpărase pe cheltuiala lui, din Ţara tătarilor, o mulţime de prinşi cazaci, 

bărbaţi şi femei, pe care i-a slobozit şi i-a aşezat ca robi împrejurul acestei mânăstiri. de 
aceea se numea „Slobozia” în valahă, adică „scăpare”. 

132  Friederich Wilhelm von BAUeR, Mémoires ..., p. 142.
133  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 631/1944.
134  M.D.G.R., volumul iV, București, 1901, p 10.
135  Friederich Wilhelm von BAUeR, Mémoires ..., p. 142.
136  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 181.
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tătarii despre care se vorbea în vechime şi de la care a rămas toponimul Lacu (l) 
tătarului ar putea fi de fapt prizonieri creştini, răscumpăraţi de la tătari şi aşezaţi pe moşiile 
mânăstirii Slobozia, într-una din acestea fiind satele Sărata, Lacu(l) tătarului şi mai târziu iazu.

Învăţătorul Ştefan ionescu, la 15 noiembrie 1873, în Răspunsul la Chestionarul 
arheologic al lui Alexandru Odobescu, afirma că a aflat de la bătrâni, preoţi paznici de hotare 
ai moșiei mânăstirii, că la depărtare de cinci kilometri spre miazănoapte de Comuna iazu 
se afla un Lac/Baltă cu denumirea de Lacul tătarului. Se spunea că în centrul acestuia este 
un izvor de apă, dar nu se putea verifica deoarece apa era mare de un metru.

Spre apus de Comuna iazu era un pod de pământ numit Quându cu Tatari, în lungime 
de 30 m, înălţimea de 2,5 m, lăţimea de 6 m, spre miazăzi și care trecea peste o vale. Bătrânii 
spuneau că acel pod era făcut din vremuri străvechi de tătari.

Pe de o parte, podul trecea peste o apă care în vechime inunda o latură moșiei, iar pe 
de altă parte, servea ca zăgaz la morile pe care odinioară le avuseseră tătarii în acel loc numit 
Iazu vechiu.

Se mai spunea în povestiri bătrânești că ar fi fost sat tătărăsc, dar alte urme nu se 
vedeau în afara acelui vechi pod și a satului compus numai de bordeie.

Apa despre care se zicea că acel pod trecea peste ea își avea începutul de la două cismelle 
făcute tot de tătari.

Odată cu plecarea tătarilor din acele locuri, s-au astupat acele cismelle cu lână, 
mărăcini și altele, astfel că ele nu mai existau la 1873.

Spre miazăzi de Comuna iazu era matca acelei ape. În 1873, acolo, pe locurile cele 
mai adânci, când ploua, se strângea apă, iar apa aceea este sărată. Vara și primăvara, când 
era arșiţă, se vedea pe acea matcă, la suprafaţa pământului, sare137.

dacă „tătarii” ar fi fost musulmani, prădători vremelnici ai satelor de pe moşia 
mânăstirii Slobozia, n-ar fi avut timp să ridice un pod pentru un iaz cu moară. de aceea 
opinăm că ei au fost de fapt prizonieri creştini, răscumpăraţi de la tătari şi aşezaţi pe moşiile 
mânăstirii Slobozia.

1790 
Vechiul sat Iazu 

Iaz cel mic

Harta Specht, la 1791, arată Ias hel Mare, cu nici o gospodărie unit, prin Vale 
Sarat cu Iasz hel mik, cu 20-22 gospodării, ceea ce sugerează o primă mutaţie 

a populaţiei dintr-un vechi sat iazu, către un altul cu acelaşi nume deosebite prin atributele 
de Mare – cel vechi şi Mic – cel nou.

În explicaţiile care însoţesc Harta Specht iese în evidenţă cea care arată că Iazul mic 
este o aşezare nouă (în 1790-1791):

137  BiBLiOteCA ACAdemiei ROmÂne, Manuscrisul Românesc 227, ..., filele 238 faţă, 239 faţă, 239 verso.
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militarische Beschreibung der grossen Walachey, Bogan 99, Sectio nro. 363, nro. 
der Ortschaften 12. namen deren Ortschaften iasz hel mik.

entfernung von. Adunck 1½.
Lage der Ortschaften. Liegt ganz în dem Thal Csora, ist ein neu angesiedelter Ort; wird 

von beiden Seiten Wanden dominirt.
Wiesen, morästen und Sümpfen. durchgängig trocken.
Stra en, Wegen, ... und Fu -Steigen. Alle Stra en und Weege sind practicable.
Bergen, Hügeln und Anhöhen. Die Anhöhen sind bloss die sanften Abdachungen des 

Thals138.
În traducere:
distanţa faţă de. Adunck/Adânca 1½.
Aşezarea localităţii. Se află aşezată în întregime în Valea Cioara139, este un loc populat 

de curând/o aşezare nouă; este dominată de ambele părţi de pante.
Pante (fâneţe, livezi), bălţi şi mlaştini.
de regulă secate/uscate.
Stradă, drum .... . toate străzile şi drumurile sunt practicabile.
Munţi, dealuri şi coline (locuri înalte, înălţimi). Înălţimile sunt chiar pantele (povârnişurile) 

domoale ale văii.
notarul ioan Fetecău, în 1915, amintește despre un sat iazu situat la 2 km spre răsărit 

de cel din 1915, cu vechime mare. Ca dovadă a celor relatate aducea ca semn de recunoaștere 
al vechii vetre a satului iazu, locul unde a fost biserica veche, mai precis Sfânta masă din 
Sfântul Altar. La 1790, iaz cel mic/cel nou (după Harta Specht) devenit vechiul sat iazu 
(în 1915) avea aproximativ 70 de familii, cu locuitori mai însemnaţi: Crăciun, topală, ene 
Caicaș, Radu Căpriţă, gheorghe Spânu, ion dragomir, toţi români de neam.

după același notar, sătenii nu erau împroprietăriţi și locuiau în mod temporar pe 
moșia iazu, despre care notarul afirma că aparţinea Călugărului gavrilă/ gavriil Slobozeanu, 
care locuia în Comuna Slobozia și pe care o stăpânea de când cu Domnia Fanarioţilor140, deși 
noi vedem din alte documente că moșia iazu era a mânăstirii Slobozia.

Întemeierea satului Iazu la începutul secolului XIX
TRADIŢIE

Conform tradiţiei sătenii locuiau într-o așezare pe partea dreaptă a râuleţului 
Lata Sărată la o distanţă de 3 km faţă de actualul sat iazu, pe locul numit Coștei. 

Ulterior s-au mutat pe partea stângă a râuleţului. Au vrut să se ascundă de năvălitorii 
turci, căci satul iazu era ascuns sub malul drept al acestui râuleţ, astfel că cine venea din 

138  B.A.R., mss. germ. 1, pag. 225, f. 262v-263f.
139  Cioara, viitor sat în Judeţul Brăila.
140  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
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Slobozia nu îl vedea decât la o apropiere de 1½ km. Satul se află în partea de miazăzi a albiei 
fostului pârâu Lata Sărată ce trecea prin părţile acestea.

Cursul acestui râușor era din dreptul satului nebuni, din Comuna griviţa, trecând 
pe lângă satele Smirna – iazu, murgeanca și comunica cu râul ialomiţa prin lacul Strachina.

Stăpâna moșiei nebuni, ca să scape satele și moșia sa de inundaţiile acestui râuleţ 
Lata Sărata, ce își avea izvorul pe moșia sa a recurs la următorul procedeu:

Lâna dintr-un an de la turmele ce pășteau pe moșia sa a fost introdusă în acest izvor 
cu amestecătură de mărăcini și pământ, astupându-l.

mocanii transilvăneni, coborând cu turmele lor de oi, spre dobrogea, trecând 
dunărea, pe la movila Oii, aveau anumite puncte de popas.

drumul ce-l urmau ei era Valea Prahovei, pe la Vama Predeal, trecând de regiunea 
deluroasă în părţile noastre, urmând cursul acestui râuleţ Lata Sărata spre dobrogea.

În cursul acestui drum aveau anumite popasuri și unul din acestea era și la satul 
Coștei, pe partea dreaptă a acestui râuleţ. Ciobanii s-au stabilit în partea de miazăzi între 
satele iazu și Brătianu/Scânteia.

după mutarea de la punctul numit Coștei, pe locul acesta unde e azi satul iazu, 
populaţia s-a mai îndesit prin căsătorii, mutări ș.a., cu locuitori de prin satele vecine și de 
la munte.

Popasurile erau mai lungi sau mai scurte după anotimp. ei au căutat acest loc prielnic 
pentru adăpostul animalelor. găsind pășuni mai bune pe Valea iazului, păstorii s-au stabilit 
cu turmele pe această vatră a satului de azi.

după tradiţia orală, mulţi din feciorii mocani s-au căsătorit cu cojancele de prin aceste 
sătuleţe, renunţând la viaţa lor de ciobani, stabilindu-se aici și ocupându-se cu agricultura.

dintre primele familii care s-au stabilit amintim: dobrinești, drojdie, Caicaș, Udor, 
Căpăţână, Crăciun și Udrea.

Vechile porecle de Caicaș, Zlotea, Căpăţână, Udrea, Ciolan, Căpriţă ș.a. dovedesc 
infiltrarea păstorilor în satele iazu și Brătianu.

Înaintea sfintei biserici de astăzi a fost o altă biserică, în alt loc, de bârne (între înainte 
de 1790 – înainte de 1833), aduse de la munte de acești locuitori. diferite icoane și o parte 
bună din tâmplă se găsesc la biserica actuală.

ADEVĂR

Învăţătorul dumitru L. Crăciun, în 1942 spunea că satul iazu s-a întemeiat la 
1800141. Aceasta vine în concordanţă cu documentul Recensământul satelor, 

1941, în care se susţine că de la 1800 până la 1941 satul a fost comună administrativă.
după notarul ioan Fetecău, la 1915, Comuna iazu s-a întemeiat în anul 1831142.
Cele mai vechi cruci notate în Recensământul satelor din 1941 erau din 1821, 1832, 1844.

141  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 631/1944.
142  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
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Astăzi unii istorici consideră că satul iazu a fost întemeiat la sfârșitul secolului al 
XViii-lea, primii săi locuitori fiind clăcaşi ai moşiilor mânăstirii Slobozia, lângă care mai 
târziu s-au aşezat târlași, ardeleni de origine143. 

La 1915, notarul comunei, mai aproape de acele evenimente, decât noi astăzi, nu 
notează absolut nimic despre aşezarea definitivă a unor ciobani la Iazu, dar arată că vechiul 
sat iazu, la 1790 avea 70 de familii, fără pământ, și, amănunt important, locuiau în mod 
temporar pe moşia Iazu144.

Această precizare vine în sprijinul tezei venirii aici a unor oieri.
În schimb, învăţătorul mihail m. ionescu, autorul unei Monografii despre satul vecin, 

Brătianu, nota la 1943, în favoarea ideii că au sosit în zonă crescători de oi:
Primele aşezăminte ale Comunei (Brătianu) au fost chiar la întretăierea şoselelor 

naţionale Călăraşi-Brăila şi Piua Petrii-Buzău, pe Valea Lata-Sărata şi (l)i s-a(u) zis târle 
la gologan, fiindcă pe aici fusese un cioban cu oi multe, anume gologan.

Primii oameni care au format aceste târle au fost Condruţeştii şi Albeştii. Locul unde 
au fost aceste târle se cunoaşte şi astăzi pe (lângă) nişte cruci, care încă mai există, acolo 
(unde) făcuseră cimitirul.

La anul 1895 s-a făcut împroprietărirea loturilor în câmp, de câte 9 pogoane, şi ariciu145 
pe marginea satului, de câte 2.500 m² iar în sat câte 2000m².

Împroprietărirea făcându-se în timpul guvernării Familiei Brătianu i s-a pus şi satului 
numele oficial Brătianu, dar poporul îi zicea tot Gologanu, după numele ciobanului146.

notarul din 1915 arată că în 1812 a fost o epidemie de lăcuste, venite se zice din Ţara 
Turcească și locuitorii, după îndemnul Părintelui Arhimandrit gavriil Slobozeanu, au părăsit 
cu toţii satul îndreptându-se spre Comuna Rușeţu (în 1915, Roseţi Volnași), iar restul de 
40 familii s-au așezat puţin mai la vale într-un nou sat numit iazu nou, unde și-au făcut case 
și bordeie, fiecare după darea lui de mână, administraţi de un număr de nouă deputaţi/
consilieri aleși dintre cei mai gospodari și cu știinţă de carte, până la anul 1831 când iazu 
s-a declarat comună.

Primul locuitor care și-a construit casă și s-a stabilit în noul sat a fost Stan gănisac și 
în mai puţin de un an noul sat s-a populat cu peste 70 familii147.

În 1812 în timpul domnitorului ioan Caragea a izbucnit cea mai puternică epidemie 
de ciumă din ţară, cunoscută sub denumirea de „ciuma lui Caragea”. Cifra vehiculată este 
de 90.000 de decese în toată ţara. Boala s-a stins în 1813, dar nu de tot. Au existat izbucniri 
lente când și când. 

143  Ş. gRigOReSCU, Aşezări ..., p. 167; L. CiUPeRCĂ, J. CĂCiULĂ, Câmpia Amara – Consideraţii ..., p. 14.
144  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
145  expresia autorului.
146  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 1044/1943, p. 11/fila 75-p. 15/fila 77, p. 19/fila 79-p. 20/fila 80. textul citat îl găsim 

aproape identic la A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 486/1946.
147  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
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Ultima mare epidemie de ciumă a fost cea începută la sfârșitul anului 1828 și care a 
durat până la jumătatea anului 1830. Bilanţul a fost de 26.302 morţi civili, 9.557 de militari. 
după această dată, ciuma a apărut rar în București și a fost lipsită de violenţă, iar după 1850, 
capitala nu mai cunoaște această boală148.

Apoi a lovit Ţara Românească, în 1830, o invazie de lăcuste, iar în 1831 a avut loc o 
epidemie de holeră149.

era un obicei în acel timp ca satele să se mute în urma unor epidemii sau a invaziilor 
unor lăcuste. 

dacă la 1790 se vorbea de Iaz cel mic și Iaz cel mare, după 1812 Iaz cel mare a devenit 
vechiul sat iazu, deosebit de noul sat iazu, născut prin noua strămutare a locuitorilor. Cu 
timpul nu s-a mai numit iazu nou, ci simplu: iazu.

La 5 decembrie 1826 se hirotonea pentru iazu (cel vechi), grigorie sin Apostol, de 
către mitropolitul grigorie dascălul în Biserica Sfintei mitropolii150. Lăcaşul de cult, ridicat 
înainte de 1790, nu mai era trecut în Catagrafia din 1833151, cuprinzând numele preoţilor 
Judeţului ialomiţa, semn că existenţa lui se încheiase.

La 1884, în monografia Părintelui Andrei Petru (învăţător la Şcoala din Comuna 
iazu) din Caietul său, de fapt un Chestionar lingvistic, la anumite întrebări se fac referiri la 
situaţia celor din iazu din acele vremi. La răspunsul de la nr. 94. autorul arată că: Despre 
ciobănie zic oamenii că e o meserie ticăloasă ... n-ar fi socotit-o aşa o populaţie provenită din 
strămoşi (ungureni sau munteni) ce s-ar fi ocupat odinioară cu oiertul şi s-ar fi sedentarizat 
la iazu.

tot la 1884, din acelaşi Chestionar aflăm că bătrânii povesteau despre o vreme în 
vechime când erau robi (răspunsul nr. 140), iar aceasta nu poate fi decât perioada când erau 
clăcaşi pe moşia Mânăstirii Slobozia.

La 1906, Banca populară Ion Eliade Rădulescu, din iazu avea pe Părintele Andrei 
Petru, preşedinte şi printre membri pe Apostol R. Moroianu, iar Banca populară Unirea din 
Brătianu, avea pe nicolae Brânduşe, iar unul din cenzori supleanţi era şi G. Moroianu152. 

istoricul Parohiei iazu de la 1 iulie 1923 alcătuit de Părintele Andrei Petru nu tratează 
problema formării satului iazu, astfel încât nu reflectă problema raportului dintre cojani şi 
mocani de aici, dar aminteşte pe Radu moroeanu, bătrân la 1845, anul sfinţirii Bisericii din 
iazu, care era deja decedat în 1923.

Între oierii care, la sfârşitul secolului al XViii-lea şi începutul secolului al XiX-lea, 
foloseau pajiştile alpine vara iar pentru iernat – pajiştile de câmpie şi baltă, în special cele 

148  https://ro.wikipedia.org/wiki/Calamităţi_care_au_afectat_Bucureștiul.
149  https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolică_din_Cioplea.
150  Pr. g.i. negULeSCU, Condica ..., p. 357.
151  Profesor nicolae ŢiRiPAn, Protopopiatul Judeţului Ialomiţa de la 1833 la 1922, în Almanah Bisericesc, episcopia 

Sloboziei și Călărașilor, 2015, p. 184-185.
152  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 154, 161, 168.
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din Judeţul ialomiţa erau şi brănenii sau moroienii153. Familia moroianu a fost probabil 
urmaşă a acelor moroieni.

Într-adevăr, în perioada 1831-1855, între satele din transilvania din care plecau oierii 
cu turmele la păşune în Ţara Românească erau şi cele din Ţinutul Bran (Bran, Coacăza-
Peştera, moeciu, Râşnov, Şimon, Sohodol, Şirnea, tohanu, Zărneşti şi Zbârcioara-moeciu), 
ai cărui ciobani treceau cu turmele în dobrogea, ceea ce însemna că dispuneau de un mare 
număr de oi154.

La 1941, documentul Recensământul satelor menţiona foarte clar despre iazu: Satul 
face parte din Bărăgan iar locuitorii sunt Cojani.

numai învăţătorul mihail m. ionescu, în 1943 precum şi un alt învăţător în 1946 
(căruia nu-i cunoaştem numele, dar care preia aproape identic textul din 1943) vorbesc 
despre înfiinţarea satului vecin, Brătianu, din cojani şi mocani.

Abia la 1942, Învăţătorul dumitru L. Crăciun, în Monografia sa vorbește despre 
aşezarea unor ciobani în satul Iazu: 

Se povesteşte că satul Iazu a fost întemeiat de nişte ciobani care coborau cu turmele lor 
de oi de la munte în fiecare primăvară, în anii cei mai îndepărtaţi din urmă, mergând cu oile în 
bălţile Dunării pentru păşunat în timpul verii.

Drumul de coborâre al acestor ciobani oieri a fost pe unde este astăzi Comuna Iazu şi 
ducea până în malul Dunării, în dreptul satului Vadul Oii din Dobrogea. Se povesteşte că în 
trecut pe valea dinspre miazăzi a satului ce trece de la Apus la Răsărit curgea o apă, iar ciobanii 
care poposeau cu oile în acest loc au făcut un stăvilar de pământ pentru ca să proptească apa şi 
să se strângă mai multă la un loc, formând un iaz pentru adăparea oilor.

Cum de altfel aceşti ciobani aveau obiceiul de a sta mai mult timp prin unele locuri, au 
construit la început nişte bordee de locuit, ceva mai la miazănoapte în prelungirea acestei văi. În 
timpul zilei îşi adăpau oile la acel iaz pe care îl făcuseră ei. De la acest iaz şi-a luat numele satul Iazu. 

Dar aceşti ciobani nu au stat mult timp prin aceste locuri şi au mers mai departe în 
Dobrogea, întemeind şi acolo sate, ca dovadă este satul Vadul Oii.

În locul lor au venit alţi ciobani care dând de acest iaz de apă, loc bun de adăpat oile au 
rămas pentru mai mult timp prin aceste locuri, fiind şi iarbă din belşug pentru oi, iar o parte dintre 
ei au rămas chiar definitiv în aceste locuri, construindu-şi la început nişte colibe apoi case de locuit, 
astfel s-a întemeiat satul Iazu şi care legendă se păstrează în şcoală din generaţie în generaţie. 

La început, vechii locuitori au fost organizaţi în bordee şi colibe apoi mai târziu şi-au 
construit case într-un număr mai restrâns. 

153  L. CiUPeRCĂ, J. CĂCiULĂ, Câmpia Amara – Consideraţii ... .
154  C. COnStAntineSCU-miRCeŞti, Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în Transilvania şi Ţara Românească 

în secolele XVIII-XIX, Editura Academiei, Bucureşti, 1976, p. 98-100.
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În anul 1864 s-au făcut primele împroprietăriri. Ţăranii căpătând pământ încep a se 
organiza din ce în ce mai bine înjghebându-şi gospodării mai cu temelie, simţindu-se şi mai strâns 
legaţi de pământul pe care l-au căpătat155.

transhumanţa la iazu trebuie văzută în contextul mai larg al acestui fenomen în zonă.
La sfârşitul secolului al XViii-lea şi începutul secolului al XiX-lea, un factor cu 

importante consecinţe demografice şi economice l-a reprezentat migrarea populaţiei 
transilvănene (numită „ungureni”), din cauze politice, economice şi religioase.

Oierii mocani/ţuţuieni, brăneni/moroieni, săceleni, breţcani, foloseau pajiştile alpine 
vara, dar pentru iernat – pajiştile de câmpie şi baltă, în special cele din Judeţul ialomiţa.

Ciobanii, pe parcursul deceniilor, menţineau aceleaşi locuri de vărat precum şi de 
iernat156.  În mod obișnuit, coborârea turmelor de la munte spre locurile de iernat din 
Câmpia dunării și dobrogea începea de la sfârșitul lui august și dura până în jurul datei de 
20 septembrie, dar semnalul plecărilor se putea da și mai devreme dacă vremea se răcea 
simţitor157. mulţi oieri preferau bălţile dunării, unde vârau oile și le hrăneau cu lăstărișul 
pădurilor. (...)

Pătrunderea turmelor oierilor transilvăneni în câmpia dunăreană și în dobrogea 
constituia un fapt de o importanţă economică deosebită de care ţineau seama moșierii și 
locuitorii direct vizaţi din aceste părţi158.

În Judeţul Brăila, plasa cea mai populată cu târle ardelenești pe timpul iernii era Plasa 
Bălţii, limitrofă cu bălţile dunării; al doilea loc îl ocupa Plasa Vădeni, care se mărginea spre 
răsărit cu bălţile formate de apele Siretului. (...)

Judeţul ialomiţa înregistra cea mai deasă reţea de târle așezate la iernat159.
numărul oilor pentru care se încasau taxe în 1833, din Judeţul ialomiţa, Plasa Balta, 

din care făcea parte satul iazu, era de 29.875, iar în 1834 de 35.868, ceea ce și într-un an și 
în celălalt era locul doi între cele 4 Plase (Borcea, Balta, ialomiţa și Câmpul).

Cea mai largă răspândire în cuprinsul Judeţului ialomiţa o aveau oierii din Satulung, 
urmaţi de cei din regiunea Brașovului, apoi Bran și Ţara Oltului. Oierii din mărginimea 
Sibiului predominau în Plasa Borcea160.

În 1844 cele mai multe târle, 355, se aflau în Judeţul ialomiţa, dintre care 53 (locul 
2 între plase) în Plasa Balta, din care făcea parte și iazu. Cele mai multe târle se găseau în 
judeţele ialomiţa și Brăila care, pe lângă șesul Bărăganului, cuprind întregul ţinut de bălţi 
ce atrăgea în mod deosebit pe oieri cu turmele lor. (...) 

155  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 631/1944.
156  L. CiUPeRCĂ, J. CĂCiULĂ, Câmpia Amara – Consideraţii ... .
157  C. COnStAntineSCU-miRCeŞti, Păstoritul ..., p. 109.
158  C. COnStAntineSCU-miRCeŞti, Păstoritul ..., p. 111.
159  C. COnStAntineSCU-miRCeŞti, Păstoritul ..., p. 112.
160  C. COnStAntineSCU-miRCeŞti, Păstoritul ..., p. 113.
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În judeţele dunărene, târlele oierilor transilvăneni erau concentrate în plasele care 
purtau numele de Balta, nume ce explică suficient caracterul acestor regiuni și motivul 
pentru care le preferau oierii161.

O mare parte din oierii transilvăneni păstrau și pe timpul verii târla în câmpie iar la 
munte trimiteau o parte din turmă. Ca să înţelegem motivele disperării, trebuie să 
cunoaștem că o oaie hrănită în timpul verii la munte dă anual 5-6 kg de brânză, pe când în 
șesul dunării cantitatea se dublează. Păstrarea târlei în același loc unde se ierna deschidea 
apoi perspective avantajoase pentru desfacerea produselor, pe care oierul nu trebuia să le 
mai treacă peste graniţă în transilvania162.

Răspunsurile date de oieri la ancheta ministerului de Finanţe în 1856 confirmă 
existenţa unei a doua târle, pe lângă cea obișnuită din munţi, întreţinută de unii oieri 
transilvăneni în Câmpia dunării, considerată de bază în desfășurarea păstoritului, pentru 
că prezenta un caracter mai statornic, ajung la vechimi de câteva decenii163.

La 1856, oierul ion mureșanu, din Satulung, intrat prin punctul Bratocea, cu 3026 
oi cuprinse în bilet și 97 oi scoase din bilet, păstra restul vitelor în Slobozia – ialomiţa, de 
20 de ani.

Unii oieri, cu un număr mai mare de oi, își dispersau turma în mai multe locuri. Astfel, 
ion Stan Pană din Satulung apare cu o târlă de zece ani în Cornăţei-ialomiţa, cu a doua la 
Cotroceanca-Brăila și a treia, în tovărășie cu ion mureșanu, pe care o are de 20 de ani în 
Slobozia-ialomiţa, cu un număr total de 8500 de oi și 114 cai. Procedeul dispersării era 
legat nu numai de dificultatea hrănirii în același loc a unui număr prea mare de vite, dar și 
de avantajele pe care le aveau stăpânii de turme la desfacerea și valorificarea unor produse 
pastorale.

Oierii din Satulung stabiliţi la iernat în Câmpia Brăilei și a ialomiţei coborâseră în 
primăvara anului 1856 prin următoarele puncte în principat: Bratocea, Radila, Predeluș, 
tabla Buţii, Breaza, Văleni, Lopătari, doftana iar un oier din satul Vale a intrat în Ţara 
Românească prin punctul grohotiș164.

Vistieria Ţării Românești trimitea în anul 1837 condici șnuruite următoarelor puncte 
vamale de pe malul dunării, unde funcţionau și carantinele respective: Zimnicea, giurgiu, 
Olteniţa, giurgiu, gura ialomiţei și Brăila. În 1854 astfel de condici sunt trimise și punctelor 
Calafat și turnu.

dintre aceste puncte Brăila, gura ialomiţei (Piua Pietrii), Olteniţa și giurgiu, au 
înregistrat totdeauna cel mai mare număr de vite ardelenești trecând peste dunăre165.

161  C. COnStAntineSCU-miRCeŞti, Păstoritul ..., p. 115.
162  C. COnStAntineSCU-miRCeŞti, Păstoritul ..., p. 116.
163  C. COnStAntineSCU-miRCeŞti, Păstoritul ..., p. 117.
164  C. COnStAntineSCU-miRCeŞti, Păstoritul ..., p. 118.
165  C. COnStAntineSCU-miRCeŞti, Păstoritul ..., p. 119.
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Arhimandritul gavriil Slobozeanul a zidit biserică pentru credincioșii din satul iazu, 
la 27 octombrie 1845. 

La secularizarea averilor mânăstireşti, în 1864, s-a făcut exproprierea moşiei 
mânăstireşti şi împroprietărirea locuitorilor de aici cu locuri de casă şi teren agricol.

La 1873, iazu era un sat de bordeie, cu un vechi pod, de pământ, ridicat în vechime 
pentru Iazul vechi166.

Pacea de la Slobozia 
12/24 august 1807

Relatăm acest eveniment istoric, deoarece s-a desfăşurat foarte aproape de iazu. 
La 1807 găsim că s-au dat lupte între turci şi ruşi la Fierbinţi, încheindu-se 

Pacea de la Slobozia.
Ajungând la nistru, imperiul rus nici nu se gândea să se oprească aici. La 22 noiembrie 

1806 izbucnea noul război ruso-turc, purtat în întregime pe teritoriul Ţărilor Române. 
Ca dovadă a intenţiilor Rusiei, deja la 8 ianuarie 1807 Poarta acuza Rusia că tratează 

Principatele ca pe o posesiune a sa, amestecându-se grosolan în treburile lor interne. 
La 12 decembrie 1806, ţarul Alexandru i adresa un manifest plin de promisiuni 

divanurilor principatelor. el asigura divanurile că la va păzi „de toate relele care ameninţă 
pământul lor” și că le va apăra „sloboda lucrare a credinţei, desfăşurarea tuturor privilegiilor şi 
obiceiurilor lor.” 

În continuarea înaintării lor nestăvilite, ruşii au ajuns rapid în apropiere de Bucureşti, 
învingând primele trupe turceşti ieşite în întâmpinare la Fierbinţi (11 decembrie 1806). 

Bucureștiul a fost ocupat la 23 decembrie de trupele generalului de origine sârbească 
miloradovici. Acolo rușii l-au pus domn pe Alexandru ipsilanti.

În acest timp, marile puteri occidentale începeau să ia poziţie faţă de conflictul ruso-
turc. În funcţie de interesele proprii, ele începeau să sprijine o parte sau alta din cele aflate 
în război. 

Franţa, adversara Rusiei, se apropia de turcia. În schimb, Anglia, adversara Franţei, 
încerca slăbirea imperiului otoman. 

La 25 ianuarie 1807, ambasadorul Angliei la Constantinopol, Arbuthnot, cerea Porţii 
între altele cedarea principatelor către Rusia167.

I perioadă – de la trecerea nistrului în luna noiembrie 1806 a armatei ruse a lui i. 
michelson și până la încheierea Armistiţiului de la Slobozia (12/24 august 1807). 

166  BiBLiOteCA ACAdemiei ROmÂne, Manuscrisul Românesc 227, ... .
167  ion CALAFeteAnU, Cristian POPiŞteAnU, Politica externă a României, editura Ştiinţifică și enciclopedică, 

București, 1986, p. 95-96; http://www.istoria.md/articol/431/Războiul_ruso_turc_din_1806_1812.
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În această perioadă, armata rusă, ce număra un efectiv de 33000 de oameni, a ocupat 
fără lupte cetăţile Hotin, Bender, Akkerman, adică tot teritoriul dintre nistru și dunăre, 
cu excepţia unor puternice cetăţi de pe dunăre (ismail, Brăila ș.a.). 

Constantin ipsilanti, venind la 15/27 decembrie 1806, împreună cu trupele ţariste 
la București, a adresat o circulară către ispravnici, vestindu-i că a sosit ca „domn amândurora 
Ţărilor moldova și Valahia”.

domnul moldovei Alexandru moruzi rămăsese fidel Porţii și se retrăsese peste 
dunăre, astfel încât autoritatea lui Constantin ipsilanti se răsfrângea asupra ambelor 
Principate, însă acest principe fanariot nu se bucura de susţinerea boierimii locale și intrase 
în conflict cu generalul rus miloradovici.

A II-a perioadă – Armistiţiul de la Slobozia (august 1807 – primăvara 1809). 
În perioada nominalizată, reieșind din stipulaţiile tratatului de la tilsit (1807), prin 

medierea diplomaţiei franceze, s-a încheiat la 12/24 august 1807 Armistiţiul de la Slobozia, 
conform căruia armatele părţilor beligerante urmau să fie evacuate din Principate. 

Alexandru i, fiind hotărât să-și stabilească frontiera imperiului pe linia dunării, nu 
și-a retras trupele, iar la 17 februarie 1808 l-a destituit definitiv pe Constantin ipsilanti din 
scaunul Principatelor.

A III-a perioadă – de la reînceperea ostilităţilor militare în primăvara anului 1809 
și până la semnarea păcii în luna mai 1812. 

Pe parcursul acestei perioade, pretenţiile teritoriale ale Rusiei, care cerea dunărea 
drept hotar, se loveau de rezistenţa diplomatică a otomanilor. 

marele vizir i-a ripostat lui m. i. Kutuzov: „Vă dau Prutul, nimic mai mult; Prutul ori 
războiul”. Kutuzov a reușit în 1811 să schimbe raportul de forţe în favoarea Rusiei, 
repurtând cu forţe numeric inferioare victoria de la Rusciuk (22 iunie/4iulie 1811), ulterior 
încercuind trupele otomane în lagărul lor de la Slobozia, de pe malul stâng al dunării (la 23 
noiembrie) ele au capitulat. Cât de prost mergeau treburile în armata ţaristă ne vorbește și 
faptul că în acești șase ani de război s-au succedat șapte comandanţi-șefi ai Armatei 
dunărene („moldavskaia armiia”), dintre care doi au fost comandanţi interimari iar cel 
de-al optulea, P. V. Ciceagov, a preluat postul de comandant-șef de la m. i. Kutuzov, deja 
după semnarea tratatului de pace168.

Perioada domniilor regulamentare 
1834-1848

Cea mai importantă urmare a Revoluţiei lui tudor Vladimirescu a fost faptul că 
în 1822 se numesc la conducerea Ţării Românești și a moldovei domni 

proveniţi dintre boierii români autohtoni.

168  http://www.1812.md/razboiul-care-ne-a-inghitit-1806-1812/.
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Începe în istoria Principatelor perioada numită a domniilor pământene (1822-1828), 
întrerupte în 1828 de regimul ocupaţiei rusești, ca urmare a războiului ruso-turc, încheiat 
prin pacea de la Adrianopol (1829). 

Au fost numiţi ioniţă Sandu Sturdza (1822-1828), pentru moldova și grigore al 
iV-lea ghica (grigore dimitrie ghica; 1822-1828), în Ţara Românească.

Perioada aceasta este destul de lentă în privinţa modernizării statului, fiind întreruptă 
de ocuparea Principatelor Române de către Rusia (1828-1834).

În urma ocupaţiei din 1928, Rusia plănuia o prezenţă militară mai de durată în 
Principate, pe care o pregătește prin elaborarea Regulamentelor Organice, care trebuiau 
să joace rolul unor constituţii.

Comisiile de redactare ale regulamentelor s-au întrunit la Bucureşti şi iaşi, forma 
finală a actelor urmând să fie dată la Saint Petersburg.

după 1828, prezenţa rusă a devenit foarte vizibilă nu doar din punct de vedere militar, 
ci şi al deciziilor politice. instituţiile politice erau complet subordonate autorităţilor de 
ocupaţie ruseşti.

Pavel Kiseleff era reprezentantul ţarului în Principate pentru aplicarea tratatului de 
la Adrianopol şi preşedinte plenipotenţiar al divanurilor, în fapt guvernator cu autoritate 
deplină asupra celor două ţări, până în anul 1834, când au fost puşi domni români, 
Alexandru ghica si mihail Sturdza. Această perioadă este cunoscută sub numele de perioada 
domniilor regulamentare (1834-1848). 

Regimul de ocupaţie rusesc a adus în Principate un număr impresionant de „specialişti” 
ruşi aflaţi în slujba Rusiei, de la ofiţeri şi clerici, până la ingineri, medici, naturalişti sau istorici. 
P rezenta lor (primii apar după jumătatea secolului al XViii-lea) dovedeşte un interes al 
Rusiei pentru Principate.

Cele două Regulamente Organice, adoptate în mai, respectiv octombrie 1831, în 
Ţara Românească şi moldova, au îndeplinit pentru câteva decenii funcţiile unor constituţii 
şi au dat naştere a ceea ce istoriografia de astăzi numeşte regimul regulamentar169.

Conservator în esenţă, Regulamentul Organic a iniţiat totuşi o perioadă de reforme, 
care au pus baza occidentalizării societăţii locale. Regulamentul a confirmat parţial 
guvernarea tradiţională (inclusiv conducerea de către hospodari) şi a oferit celor două 
principate primul lor sistem comun de guvernare.

Succesul comerţului cu grâne a fost asigurat de o abordare conservatoare a proprietăţii 
private, care a restricţionat drepturile ţăranilor de a exploata în folos propriu loturile de 
pământ închiriate pe moşiile boiereşti. Regulamentul le permitea să consume aproape 70% 
din recolta totală, iar boierii aveau dreptul să îşi folosească o treime din proprietate în orice 
mod doreau.

169  ro.scribd.com/doc/79613526/domniile-Pamantene-Si-Regulamentare#
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micile proprietăţi, create după ce Constantin mavrocordat abolise iobăgia în anii 
1740, s-au dovedit a fi mai puţin productive în faţa competiţiei marilor proprietari de 
pământuri. Boierii au profitat de pe urma situaţiei, întrucât tot mai mulţi ţărani proprietari 
de pământ au fost obligaţi să recurgă la arendarea pământului, ei datorând în continuare 
zile de muncă stăpânilor lor.

Reglată de Regulament ca fiind de până la 12 zile pe an, prestarea de muncă în folosul 
boierilor era totuşi mai redusă ca importanţă faţă de alte regiuni ale europei. Ţăranii se 
bazau pe vite pentru a-şi suplimenta veniturile şi a avea o resursă de alimente în plus, iar 
păşunile rămâneau proprietatea exclusivă a boierilor. de aceea ei erau obligaţi să accepte 
mai multe zile de lucru în folosul boierului respectiv, pentru dreptul de a folosi păşunile, 
ajungând astfel la nivelul europei Centrale din acest punct de vedere, fără ca aceste zile să 
fie reglementate de lege.

mai multe legi din acea perioadă reflectă o preocupare pentru limitarea dreptului 
ţăranilor de a evita prestarea zilelor de muncă în folosul boierilor prin achitarea unei sume 
de bani în schimb, lucru ce a oferit boierilor o forţă de muncă pentru a face faţă cererii tot 
mai mari pentru cereale pe pieţele străine.

din punct de vedere al accesului la pășuni, Regulamentul împărţea ţăranii în trei 
categorii, în funcţie de avere: fruntaşii, care, prin definiţie, aveau 4 animale mari și una sau 
mai multe vaci (puteau folosi aproximativ 4 hectare de pășune); mijlocaşii — două animale 
mari și o vacă (- aproximativ 2 hectare) și codaşii — oameni care nu aveau avere și nu puteau 
folosi pășunile.

Împărţirea s-a păstrat la Împroprietărirea din 1864170.
Am expus toate aceste date despre Regulamentul Organic pentru că interesează Articolul 

nr. 140 al acestui document, unde se stipula alinierea satelor de către proprietarii de moşii.
Avem două mărturii despre respectarea acestui articol la manasia-ialomiţa:
efrem Obrenovici (1790-1856), deşi străin de naţie, în baza dreptului feudal a pornit 

la manasia la următoarele înfăptuiri: (...); în 1840 aliniază satul, acţiune la care ia parte 
ginerele său Alexandru, însoţit de gheorghe Friptu; lasă 5000 de metri pătraţi pentru zidit 
biserica cea nouă, ca să aibă o curte frumoasă, nu ca în alte sate unde biserica este înghesuită 
între alte clădiri, lasă loc de şcoală şi de primărie171.

şi
Fire muncitoare, efrem Obrenovici se apucă în 1840 să alinieze satul manasia, deoarece 

în uzul vremii nu se ţinea de estetică și fiecare își punea casa unde vrea172.

170  https://ro.wikipedia.org/wiki/Regulamentul_organic.
171  Preot Adrian Lucian SCĂRLĂteSCU, Preot Corneliu ion StAn, Manasia în Manuscrisul Părintelui Mihail Marinescu 

(1640-1972), editura Anca, 2011, p. 17.
172  Pr. A. L. SCĂRLĂteSCU, Pr. C. i. StAn, Manasia ..., p. 20



43

Iazu. File de cronică

dacă astăzi instituţiile manasiei, Biserica, Primăria, Şcoala (veche), sunt toate într-un 
singur loc, neînghesuite, ci aerisite, aceasta se datorează prinţului sârb efrem Obrenovici 
care a aplicat cu responsabilitate Articolul nr. 140 al Regulamentului Organic.

Acţiunea de creare a unei vetre noi (cea actuală) a satului Albești-ialomiţa, în 1839, 
era în concordanţă cu acţiunea de aliniere a satelor din perioada regulamentară. 

În 1839, proprietar la Albeşti era Anca Obrenovici, pe care o găsim și 1864. deoarece 
tatăl ei, efrem Obrenovici, a aliniat satul manasia în 1839-1840, probabil că tot el a 
supravegheat și mutarea pe noua vatră a străvechiului sat Albești. La manasia, prinţul sârb 
a fost ajutat în acţiunea sa de aliniere de către ginerele său, Alexandru, și de către gheorghe 
Friptu. Posibil să-i fi luat și la Albești173.

Am menţionat aici exemplul prinţului efrem Obrenovici pentru a înţelege că la iazu, 
proprietară fiind mânăstirea Slobozia, aceasta trebuia să-şi asume alinierea satului şi grija 
pentru viitoarele instituţii: Biserica, Primăria, Şcoala. mânăstirea a găsit de cuviinţă să 
înceapă cu Biserica.

notarul ioan Fetecău, în 1915, arăta că la 1790 locuitorii din vechiul sat iazu nu erau 
împroprietăriţi şi locuiau în mod temporar pe moşia iazu, despre care notarul ştia că 
aparţinea Călugărului gavrilă/ gavriil Slobozeanu, pe care o stăpânea de când cu Domnia 
Fanarioţilor, deşi noi vedem din alte documente că moşia iazu era a mânăstirii Slobozia174.

Arhimandritul gavriil Slobozeanu a construit Biserica din iazu fie ca administrator 
al moşiei iazu, proprietatea mânăstirii Slobozia, fie ca proprietar al acesteia.

Construcţia Bisericii din Iazu  
cu materiale de la Mânăstirea Slobozia-Ialomiţa 

1845

La 1807, când s-a încheiat aici armistiţiul de la Slobozia, între oștile rusești și cele 
otomane, mânăstirea Slobozia semăna cu o cetate cu ziduri puternice, imposibil 

de escaladat. La 1814 se arăta că mânăstirea era de multe ori călcată de oștiri grele și că pe 
lângă ea s-au întâmplat războaie care i-au pricinuit stricăciuni. Fiind la drum trebuia să 
primească mereu trecători ceea ce ducea la multe cheltuieli.

Cutremurul din 1838 a afectat clădirile mânăstirești care au fost refăcute parţial de 
către egumenul gavriil, cel care a și rezidit biserica.

Cutremurul din 23 ianuarie 1838 a fost unul dintre cele mai violente, cu epicentrul 
în Vrancea, magnitudinea de 7.5 mw și cu pagube materiale și de vieţi omenești: 73 morţi, 
14 răniţi175.

173  Preot Adrian Lucian SCĂRLĂteSCU, Florentina VASiLe, Albeşti, în Manuscrisul Învăţătorului Constantin ŞTEFAN, 
editura Anca, 2008, p. 51.

174  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
175  https://ro.wikipedia.org/wiki/Listă_de_cutremure_în_România#1821_-_1904.
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În 1845 Arhimandritul gavriil Slobozeanu reface mânăstirea și cu materialele de la 
Biserica mică din mânăstirea Slobozia construiește Biserica din iazu.

La 1848, odată cu încheierea lucrărilor de refacere a mânăstirii Slobozia, egumenul 
a pus următoarea Pisanie, în limba greacă:

Biserica ..., pe care Matei vodă în Slobozia postelnicului Ianache Caragea la 1634 întâi 
a clădit-o iar, căzând de cutremur, a ridicat-o din temelie, aşa cum se vede şi ca frumuseţe şi ca 
mărime, arhimandritul şi egumenul acesteia, Gavriil din Smirna, fiind domn Gheorghe Dimitrie 
Bibescu.

Vechea Pisanie a dispărut176.
Prima știre despre un preot la Biserica de zid din iazu, construită la 1845 este din 

anul 1849: (108) david sin ilie, hirotonisit preot pe seama Bisericii cu hramul Sfântul ierarh 
nicolae de la satul iazul, Plasa Balta, sud ialomiţa, de Prea Sfinţia sa Părintele Agatonichias 
chir grigore în Biserica Sfânta ecaterina, 1849 octombrie 31177.

Într-un inventar al mânăstirii Slobozia, din anul 1854, aflat la A.n.i.C., Fond 
ministerul Culturii şi instrucţiunii Publice, dosar 4054/1854 (cotă veche)/ dosar 
427/1854 (cotă nouă), la Capitolul Moşiile mânăstirii este trecut:

1. Lata, cu doă sate Iazul şi Smirna, biserică noă în satul Iazul, băcănie şi cârciumă.

Un bun agricultor: 
Ştefan Stănescu 

1867

La 1 octombrie 1867, într-un Proces-verbal întocmit la Slobozia, de către juriul 
Concursului de produse agricole privind numele câștigătorilor se arată că:

Subscrișii convocaţi în juriul pentru Concursul de producte agricole şi de vite adunându-
se astăzi în Comuna Slobozia sub președenţia d(omnu)lui prefect al districtului și având 
în vedere mostrele aduse din partea cultivatorilor din district după părerea cea mai 
conștiincioasă a opinat:

1)  În a se da premiul i medalia de argint d(omnu)lui n. Amira pentru calităţile 
însemnate de grâne de Banat cultivate la moșia Rădulești ce o ţine d(umnea)lui 
în arendă.

2)  A se da de asemenea premii d(omnu)lui g. Arion pentru porumb și deosebite 
opt varietăţi de produse cultivate pe moșia d(umnea)lui, eliza.

3)  A se da medalii de aramă premiul al doilea domnilor: tudor ion, din Bărcănești, 
pentru grâu indigen; iamandi Caraghiosu, arendașul moșiei Chioara, pentru grâul 
de America. Ştefan Stănescu, din Comuna Iazu, pentru secară;

176  V. niCOLAe, Ctitoriile ..., p. 97-98. 
177  Preot niţișor CAZACU, matei CAZACU, Hirotoniile săvârşite în Eparhia Mitropoliei Ungrovlahiei între anii 1834-1852, 

Partea a iii-a (1847-1852), în „Glasul Bisericii”, nr. 5-6, 1972, p. 635.
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4)  A se da premii întâi medalii de argint d(omnu)lui iulian Vrabiescu pentru doi boi 
de o frumuseţe extraordinară, care după încredinţarea d(omnu)lui subprefect al 
Plășii Balta s-a crescut în tamaslâcul178 său de la moşia Frăţileşti.

În urma acestei deciziuni d(omnu)l prefect a distribuit premiile sus-arătate la toate 
persoanele prezente, afară de cele cuvenite d(omni)lor tudor ion, iamandi Caraghiosu și 
neculai Amira, care, neaflându-se de faţă, au rămas a se trimite de către d(omn)nii 
subprefecţi respectivi.

Pe lângă cele de sus se constată că la concursul de vite prezentându-se numai vreo 
șase indivizi cu vite, boi, cai și vaci de calităţi cu totul ordinare nu s-a găsit pe nimeni de a 
se răspunde darea premiului de aramă.

Președintele Prefect,/ membrii comisiei/ indescifrabil179

după cum s-a văzut, unul dintre premiaţi a fost şi bunul agricultor din Iazu, Ştefan 
Stănescu.

15 noiembrie 1873

Prima încercare monografică despre iazu aparţine Învăţătorului Ştefan 
iOneSCU, prin răspunsul său la Chestionarul Arheologic al lui Alexandru 

Odobescu (BiBLiOteCA ACAdemiei ROmÂne, Manuscrisul Românesc 227, Răspunsul 
învăţătorilor la Chestionarul lui Alexandru ODOBESCU, Judeţul ialomiţa, f. 238f, 239f, 239v).

Servicii poştale în apropiere de Iazu 
1796-1875

Evoluţia așezării a fost influenţată de așezarea sa pe drumul care venea de la 
Călărași și Slobozia către Brăila.

Într-un document din 1796, privind serviciul poştal, se arăta că distanţa dintre 
Bucureşti şi Brăila, trecând aproape de iazu, trebuia parcursă în 34 de ore180.

În 1841 antreprenorul drumului poştal al Brăilei a fost obligat a transporta gazeta 
Brăilei, fără a pretinde vreo plată şi a o expedia în tot cuprinsul Principatului181.

Pentru periodul 1856-1861 drumurile poştale s-au aranjat în 8 despărţiri. Întâia 
despărţire era: Bucureşti – Urziceni – Brăila – galaţi şi din Urziceni prin Buzău – Râmnicu 
Sărat – Focşani, cu 764 cai182. S-a mărit numărul drumurilor pe care circulau trăsuri învelite 

178  tAmAZLÂC, tamazlâcuri, s.n. (înv.) = 1. loc de îngrășare a vitelor. 2. cireadă de vite (boi, vaci și tauri).
179  A.n.i.C.., Fond ministerul Agriculturii, Serv. ReAZim, dosar 444/1867, f. 29, orig., în TEZAUR, 1991, doc. 184, p. 

217-218.
180  Constantin i. mineSCU, Istoria Poştelor Române, București, 1916, p. 129.
181  C. i. mineSCU, Istoria ..., p. 159.
182  C. i. mineSCU, Istoria ..., p. 192.
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– braşovence, sub numele de diligenţe, de două ori pe săptămână. Pentru ruta Bucureşti 
– Brăila – Focşani s-au fixat un număr de 8 trăsuri183.

La 1 aprilie 1869 erau 3 curse pe săptămână cu diligenţa între Buzău – Brăila – galaţi184.
În perioada 1870-1871 s-au dat în circulaţie mai multe linii de căi ferate, ocazie cu 

care s-a suprimat marea arteră de diligenţe între București – Ploiești – Buzău – Focșani – 
Roman – iași, Buzău – Brăila – galaţi, ș. a. și s-au înfiinţat altele185.

În septembrie 1872 a început funcţionarea serviciului poștal rural în ialomiţa186. 
Cursa poştală se făcea Luni, miercuri şi Vineri, plecându-se de la oficiul Slobozia la 

orele 6 dimineaţa187.
În 1874-1875 s-a înfiinţat oficiu telegrafo-poştal la Slobozia188.

Împroprietăririle de la 1864 şi 1879

Moșia Lata-Sărata a mânăstirii Slobozia a fost trecută după anul 1863 în 
proprietatea statului şi pe această moşie s-au făcut împroprietăriri.

În Marele Dicţionar Geografic de la 1901 se arată că:
după Legea rurală din 1864, s-au împroprietărit pe moşie 229 locuitori, iar după 

Legea din 1878 s-au mai împroprietărit 113; neîmproprietăriţi se mai găsesc 201 locuitori. 
Acest număr de locuitori împroprietăriţi se găsesc pe întreaga moşie Lata-Sărata, adică în 
două comune, iar în Comuna iazul se află împroprietăriţi 141 locuitori şi neîmproprietăriţi 
114189.

La 1915, notarul ioan Fetecău arăta că la iazu s-au împroprietărit la 1864 un număr 
de 127  locuitori, iar la 1879 s-au mai împroprietărit 17 însurăţei, în total 144 
împroprietăriţi190.

Cel mai credibil document este însă A.n.i.C., Fond ministerul Agriculturii şi 
domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul ialomiţa, dosar nr. 665. de aici aflăm că la 
1 ianuarie 1875 s-a întocmit un Tabel cuprinzând suprafeţele de teren agricol primite prin 
împroprietărirea din 1864. Matricola nominală de locuitori împroprietăriţi în virtutea legii 
rurale. În Comuna iazu, din Plasa Balta, situaţia era următoarea191: cu 4 boi/fruntaşi: 90 
locuitori cu un total de 990 pogoane; cu 2 boi/mijlocaşi: 19 locuitori cu un total de 148,1 
pogoane şi cu braţele/codaşi: 5 locuitori, cu un total de 23,3 pogoane; suma banilor 

183  C. i. mineSCU, Istoria ..., p. 193.
184  C. i. mineSCU, Istoria ..., p. 283.
185  C. i. mineSCU, Istoria ..., p. 320.
186  C. i. mineSCU, Istoria ..., p. 334.
187  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 134-135.
188  C. i. mineSCU, Istoria ..., p. 337.
189  M.D.G.R., volumul iV, București, 1901, p 28-29.
190  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
191  A.n.i.C., Fond Reforma agrară din 1864, Judeţul ialomiţa, dosar nr. 698/1875, f. 128, 215, 272, 268, orig. în TEZAUR, 

doc. 187, p. 221.
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despăgubiri anuale: 14238,36 lei; deci un total de 114 locuitori. La aceştia se adaugă 12 
numai cu locul pentru casă şi grădină, rezultând un total final de total 126 de persoane din 
iazu împroprietărite la 1864.

după acelaşi document, la iazu s-au împroprietărit la 1879 un număr de 17 persoane, 
între care, la nr. 4, era şi Părintele david iliescu, la nr. 14. - Părintele Andrei Petru iar Şcoala 
şi Cimitirul la nr. 18 (49,89 ari în sat plus 8 ha şi 48,11 ari în câmp, adică în total 8 ha şi 98 
de ari/18 pogoane)  şi respectiv nr. 19 (1 ha şi 49,67 ari/ 3 pogoane în câmp).

1877-1887 
Neînţelegeri între ţărani şi arendaşul Anastase Alexiu

La 13 septembrie 1877, şase locuitori din Comuna iazu adresau o reclamaţie 
Primăriei Slobozia prin care se plângeau că arendaşul moşiei Slobozia, 

Anastase Alexiu, păştea oile pe pământurile lor. În încercarea lor de a goni animalele, 
ciobanii arendaşului au opus rezistenţă cu bâte iar unul dintre ciobani, sub privirile 
arendaşului, a rănit cu un cuţit pe Constantin Pentelei192.

La 22 februarie 1882, mai mulţi locuitori din iazu adresau subprefectului Plășii 
ialomiţa o plângere prin care arătau că Anastase Alexiu nu-și respecta clauzele contractului 
de învoială semnat cu ei, în sensul că în loc de 3 ani, așa cum se învoiseră iniţial, le lăsase 
pământul doar 2 ani, dându-l apoi altor ţărani care acceptaseră unele condiţii impuse de 
acest arendaș193.

La 27 august 1887, subprefectul ordona primarului Comunei Slobozia să intervină 
pe lângă arendaş pentru apărarea drepturilor ţăranilor care-l reclamau pe Anastase Alexiu 
că le percepea taxe mari cu prilejul vânzării unor produse în cadrul bâlciurilor locale194.

1884 
Monografia Părintelui Andrei Petru

În Caietul Preotului Andrei Petru, învăţător la Şcoala din Comuna iazu, de fapt 
un Chestionar lingvistic, la anumite întrebări se fac referiri la situaţia celor din 

iazu din acele vremi: ocupaţii, îmbrăcăminte, alimentaţie, băuturi, obiceiuri la căsătorie, 
horele, amintirea clăcăşiei, credinţe, obiceiuri, etc195.

Răscoala de la 1888

Evenimentele legate de mişcările ţărăneşti din 1888 în iazu au rămas în 
documentele vremii: o telegramă, un Comunicat şi un articol de ziar.

192  S.J.A.n. iALOmiŢA, Fond Primăria Slobozia, dosar 81/1877, fila 50, în Constantin tUdOR, Mişcări şi frământări 
ţărăneşti în Judeţul Ialomiţa în anii 1878-1887, în Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, II, Călărași, 1986, p. 257, 261.

193  S.J.A.n. iALOmiŢA, Fond Primăria Slobozia, dosar 94/1882, fila 50, în C. tUdOR, Mişcări ..., p. 258, 261.
194  S.J.A.n. iALOmiŢA, Fond Primăria Slobozia, dosar 112/1887, fila 50, în C. tUdOR, Mişcări ..., p. 258, 261.
195  BiBLiOteCA ACAdemiei ROmÂne, Manuscrisul Românesc 3424, Răspunsuri ... .
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Telegrama no. 154/0, Prezentată la Călăraşi no. 390 cl..., cuvinte 85 grupe ..., data 
22/4 ora ... m ... t ..., transmisă de ... no. ... data 22/4 ore 8 m ... t ... are următorul conţinut:

Prim ministru Buc(ureşti)./ Afară de milosesci au fost azi o(a)re care agitaţii în 
Comunele Iazu, Jilavele şi Buesci.

Se anunţase o răscoală la maltezi unde s-a trimis trupe cu un tren special.
Până în acest moment nu mi s-a semnalat nici o ciocnire.
Săteni din această comună, în număr de 200, telegrafiază că vor numai să schimbe 

primaru(l) şi că vor fi liniştiţi.
Am promis ancheta şi satisfacţia dorinţ(e)i de vor avea dreptate.
În celelalte parte ale districtului ordinea complectă.
Prefect ialomiţa Vinesi196.
La 11 aprilie 1888 într-un Comunicat, emis la Bucureşti, privind modul de desfăşurare 

a răscoalei ţărăneşti în Judeţul Ialomiţa în zilele de 10 şi 11 aprilie. Parte neoficială se arăta că:
În Judeţul ialomiţa toate punctele dinprejurul Urzicenilor și de pe drumul de fier 

s-au găsit în liniște; astfel ordinea domnește în Comunele Obilești, Lehliu, dâlga, Sărulești 
și Paicu. În Obilești s-au arestat acum 2 zile căpeteniile care agitaseră acea regiune și de 
atunci sătenii au ieșit la muncă.

În Comunele Iazu, Jilavele, Buești, obştea locuitorilor s-a agitat cerând destituirea 
primarului. Prefectul a ordonat de îndată anchetă spre a da dreptate ţăranilor deoarece 
plângerile lor sânt juste. 

Într-un singur loc forţa armată a trebuit să facă un act de rigoare, în seara de duminică 
la miloșești cete răzvrătite s-au năpustit asupra arendașului, preotului și primarului 
proferând strigăte de moarte, un detașament din Regimentul 23 dorobanţi neputând 
restabili ordinea a întrebuinţat arma. 

Un răsculat a căzut, iar câţiva din ceilalţi au putut fi arestaţi chiar asupra faptului.
În ziua de 11 însă, colonelul Lahovari raportează că liniștea e completă de la un cap 

la celălalt al judeţului și că a început mișcarea de deconcentrare a dorobanţilor.
În tot restul ţării linişte deplină197.
Ziarul „Universul”, din 13/25 aprilie 1888, a reflectat şi el evenimentele din iazu:
ialomiţa. eri a fost oarecare agitaţiune în Comunele Iazu, Jilavele şi Bueşti. S-a anunţat 

şi din maltezi răscoale, unde s-au trimis trupe. Până acum nu se ştie dacă s-a făcut vreo 
ciocnire. Sătenii din această comună, în număr de 200 telegrafiază prefectului, cer a le 
schimba primarul şi apoi vor intra în linişte. Comunele dălga, Ciochina, Balaciu, Balaciu 
de jos, mehliu-Puscu, Săvuleşti, gurbăneşti şi Obileşti au intrat în ordine.

din Obileşti s-au arestat 25 revoltaţi. 

196  mihail ROLLeR, Răscoala ţăranilor din 1888, editura Academiei, 1950, p. 158.
197  „Monitorul Oficial”, nr. 11 din 12 aprilie, 1888, p. 213, în TEZAUR, doc. 218, p. 242; m.ROLLeR, Răscoala ..., p. 261.
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eri la 7 dimineaţa cete de ţărani au înaintat la miloşeşti spre casa arendaşului strigând 
ca să-l omoare. tot asemenea, strigau că au să omoare pe preot şi pe primar. Venind armata 
aceste cete au rezistat şi după somaţii s-au tras focuri.

Unul a căzut mort; ceilalţi răsculaţi s-au împrăştiat198.
după cum se poate concluziona, la 1888, la iazu au fost agitaţii, dar nu de amploarea 

celor din alte sate, unde ţăranii s-au arătat ameninţători la adresa primarului.

24 martie 1890

Drumurile erau destul de nesigure. Astfel în seara zilei de 24 martie 1890, Anica 
Stănescu din Comuna iazu, înapoindu-se din oraşul Brăila, după ce a ieşit din 

Comuna Cioara Radu Vodă, intrând pe moşia iazu, a fost ajunsă din urmă de trei indivizi 
călări, înarmaţi cu ciomege. Aceştia au oprit căruţa, au bătut atât pe pasageră, căreia i-au luat 
28 de lei, cât şi pe vizitiul gheorghe Capră. În cele din urmă, autorii acestui jaf au fost prinşi199.

1891

La 1891-1892, Comuna iazu făcea parte din Plasa Balta-ialomiţa. Aceasta avea 
atunci 47 comune și 106 cătune; Subprefect pe Popescu Constantin și Ajutor 

pe nicolescu ioan; la Judecătoria de ocol Jude pe Pribegeanu Ştefan și Ajutor pe Stănescu 
marin; medicul de Plasă - iampolis i. Lic.

iazu era o comună rurală cu un cătun200.

1894

Comerciantul marin Chirculescu, pictorul nicolae i. Stănescu, Preotul Andrei 
Petru din Comuna iazu, precum și ioan Brebeanu, din gara ianca, au dăruit 

Bisericii din iazu câte o candelă de argint în valoare de 63 lei.201

1895-1896

Moşia Lata şi Sărata sau iazu s-a arendat lui temistocle geavide pe termen de 
un an cu începere de la 1 aprilie 1895202. 

În ianuarie 1895, Oprea i. Şăitan, din Comuna iazu închiria o prăvălie cu beci de 
pământ, două magazii cu capacitatea de 4000 de chile şi grădină cu pomi.

198  m. ROLLeR, Răscoala ..., p. 263.
199  „Ialomiţeanul”, 15 aprilie 1890, p. 2.
200  Anuarul naţional al României, almanah de adrese pentru comerţ, industrie şi administraţie publică din Bucureşti şi districte, 

1891-1892, București, p. 546-547.
201  „Vocea Bisericii”, 1 octombrie 1894, p. 8.
202  „Ialomiţeanul”, 25 martie 1895, p. 3.
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Voind să lichideze, vindea foarte avantajos marfa din prăvălie: 36 vase de vin şi ţuică, 
manufactură, puţină braşovenie, băcănie şi diferite alte băuturi în cantităţi mici203.

În intervalul 1 septembrie 1895-1 septembrie 1896, au fost mai mulți bolnavi de 
scarlatină în câteva comune, printre care și iazu204.

Între jurații ordinari ai Curții cu jurați, din sesiunea care începea la 1 iulie 1896, se 
aflau și mihalache dițescu și dragomir Chirculescu, din iazu205.

numărul familiilor necununate din Comuna iazu era de 9 cu un total de 11 copii206.
În ziua de 18 august 1896 a ars armanul locuitorului Răducan n. Băceanu, din iazu. 

Recolta sa de grâu, de pe cele 17 pogoane și jumătate ale sale, a fost distrusă, cauzându-i o 
pagubă de 1300 lei207.

1897-1900

Comuna iazu, comună rurală din Judeţul ialomiţa avea primar pe Chiru Stan, 
iar notar pe Petre Anghelescu208.

Primăria iazu publica, la 17 martie 1897, un anunţ de licitaţie pentru data de 7 aprilie 
1897, în vederea arendării pe 3 ani, cu începere de la 1 aprilie 1897, a taxelor axizului 
băuturilor spirtoase şi gaz, arendare separată pe cătune209.

Itinerariu(l) de zilele fixate în care au a lucra comisiunile comunale de ianuarie 1901, 
pentru exerciţiul 1900-1901, prevedea pentru Circumscripţia 11: Comuna Smirna în ziua 
de 4 ianuarie 1901 şi Comuna iazu în ziua de 5 ianuarie 1901210.

În 1897, Primarul Comunei iazu a adunat 50 de lei pentru ajutorul inundaților din 
partea următorilor: Preot Andrei Petru 10 lei, Petcu B. dobrinescu 6 lei, Anton i. dobrinescu 
3 lei, dragomir Chirculescu 3 lei, Zainea V. Păunescu 2 lei, grigore A. Cherșunaru 1 leu, 
marcu Rosemblat 10 lei, nițu Udrea 1 leu, Oprea Şeitan 10 lei și marin Chriculescu 4 lei211.

La 26 aprilie 1898, întrunindu-se Consiliul Comunal iazu, au fost aleși, cu unanimitate, 
Chiru Stan ca primar și ghiță gh. Pasceanu, ca ajutor de primar212.

Consiliile Comunelor iazu și gârbovi au fost dizolvate. Pentru iazu, Comisia 
interimară a avut în componență pe Apostol S. moroianu, dumitrache Vasile grigore și 
grigore S. Popescu213.

203  „Ialomiţeanul”, 12 ianuarie 1895, p. 3.
204  „Gazeta Ialomiței”, 15 decembrie 1896, p. 2.
205  „Gazeta Ialomiței”, 20 iunie 1896, p. 2.
206  „Gazeta Ialomiței”, 28 august 1896, p. 2.
207  „Gazeta Ialomiței”, 1 septembrie 1896, p. 2.
208  nicolae StOiCeSCU, Anuarul Judeţului Ialomiţa pe anul 1900, București, 1900, p. 60.
209  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 30 martie 1897, p. 1-2.
210  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 31 decembrie 1900, p. 1.
211  „Gazeta Ialomiței”, 29 iunie 1897, p. 3.
212  „Gazeta Ialomiței”, 10 mai 1898, p. 1.
213  „Gazeta Ialomiței”, 7 iunie 1898, p. 1.
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S-au validat alegerile consiliilor comunale în mai multe localități, printre care și iazu214.
Itinerariu(l) de zilele fixate în care au a lucra comisiunile comunale de ianuarie 1902, 

pentru exerciţiul 1901-1902, prevedea pentru Circumscripţia 11: Comunele Smirna şi iazu 
în zilele de 4 şi 5 ianuarie 1902215.

În 1901, în Tabloul de comunele care compun fiecare secţie de jandarmi din Judeţul 
Ialomiţa, Comuna iazu făcea parte din Secţia ii, Slobozia, alături de Comunele Albeşti, 
Andrăşeşti, Bora, Ciulniţa, Cosâmbeşti, griviţa, Larga, miloşeşti, marsilieni, Perieţi, Poiana, 
Pribegi, Slobozia şi Smirna. erau şase secţii: Călăraşi, Slobozia, Urziceni, Lehliu, Feteşti şi 
Ţăndărei216.

În acelaşi an, în Tabloul de împărţirea comunelor Judeţului Ialomiţa în 4 Circumscripţii 
sanitare cu reşedinţele lor şi circumscripţiile administrative din care fac parte pe anul 1901, 
Comuna iazu făcea parte din Circumscripţia Sanitară Balta, cu reşedinţa medicului în Piua 
Pietrii217.

În Marele Dicţionar Geografic al României, vol. iV, editat în 1901, sunt mai multe 
referiri despre locuri din preajma Comunei iazu:

O împărţire a Judeţului ialomiţa în plăşi s-a făcut prin Legea organizării administrative, 
votată de Corpurile Legiuitoare la 1 noiembrie 1892. după această lege judeţul era împărţit 
în 7 plăşi. Plasa Ialomiţa de jos, cu reşedinţa în Comuna Slobozia, cuprindea 14 comune, 
între care se afla şi iazu. Celelalte erau: Poiana, Larga, Ciulniţa, Bora, Cosâmbeşti, mărculeşti, 
Sudiţi, Frăţileşti, Ograda, Bucul, Smirna şi Pribegi218.

În Judeţul ialomiţa, Statul poseda 59 proprietăţi, între care se afla şi iazul sau Lata 
Sărata, în Plasa ialomiţa-Balta, situată în partea de n-e a Judeţului ialomiţa219. 

Urme de cetăţi sau întăriri militare, despre care istoria nu spusese încă nimic, erau 
la Cetatea-Fetei, Crăsani, iazu, Ulmul, etc220.

iazu era comună rurală în Judeţul ialomiţa, Plasa ialomiţa-Balta, situată în partea de 
nord a plasei, la hotarul spre Judeţul Brăila.

teritoriul comunei avea suprafaţa de 11500 ha şi se întindea între comunele: 
murgeanca, miloşeşti, Slobozia, şi Cioara, din Judeţul Brăila. 

moşia era proprietate a statului, cunoscută sub numele de iazul şi Lata-Sărata. Înainte 
de secularizarea mânăstirilor închinate aparţinea mânăstirii Slobozia din acest judeţ şi a 
fost arendată pe anii 1885-1895 cu 127.700 lei. Pe această moşie, deosebit de Comuna iazu, 
se mai afla şi Comuna Smirna.

214  „Gazeta Ialomiței”, 22 noiembrie 1898, p. 3.
215  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 16 decembrie 1901, p. 5-6.
216  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 3 iunie 1901, p. 2.
217  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 21 octombrie 1901, p. 4.
218  M.D.G.R., volumul iV, București, 1901, p 15; A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 26.
219  M.D.G.R., volumul iV, București, 1901, p 8, 15.
220  M.D.G.R., volumul iV, București, 1901, p 10.
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teritoriul comunei era brăzdat de Valea Strachina, numită şi Lata Sărata, pe care se 
aflau lacurile: Feroiu, Uşurelu, Lacul tătarului şi maţe Arse.

Comuna iazu se compunea dintr-un singur sat, situat pe partea de nord a coastei 
văii Lata Sărata.

Avea o şcoală de băieţi, cu 30 elevi, condusă de un învăţător, Părintele Andrei Petru, 
salariat de stat şi comună; o şcoală de fete, cu 14 eleve, o învăţătoare, irina Vasilescu, 
salariată de comună221.

Localul şcolii era clădit de comună.
Comuna avea o biserică, deservită de 2 preoţi şi 2 dascăli.
Populaţia comunei era de 243 familii, sau 1046 suflete: 564 bărbaţi şi 482 femei; 

1035 români, 2 greci şi 9 de alte naţionalităţi; 1037 creştini ortodocşi şi 9 mozaici; 258 
agricultori; 6 meseriaşi, 6 comercianţi; 5 profesii libere; 50 muncitori şi 16 servitori. Ştiau 
carte 169 persoane.

Contribuabili erau 135.
Vite erau: 470 cai, 776 boi, 843 oi, 5 bivoli şi 300 râmători.
Venitul comunei era de 4143 lei iar cheltuielile se ridicau la suma de 5444 lei222.
movila marcului era o movilă în Judeţul ialomiţa, Plasa ialomiţa-Balta, formând 

hotarul dintre moşiile iazul, din Judeţul ialomiţa şi Chichineţul, din Judeţul Brăila223.
murgeanca, era o comună rurală, în Judeţul ialomiţa, Plasa ialomiţa-Balta, situată la 

nordul Plăşii şi limitându-se cu teritoriul comunelor: Ţăndărei, iazu, din Judeţul ialomiţa 
şi Cioara doiceşti, din Judeţul Brăila224.

1901

La 10 aprilie 1901, dumitru teodorescu, basul Operei Române și fiica sa elena 
teodorescu au dat un concert în folosul restaurării Bisericii Sfântul nicolae 

din Călărași. Între spectatori s-a aflat și Preotul și Învățătorul Andrei Petru225.
 S-au proiectat și s-a fixat licitație pentru construirea mai multor podețe, printre 

care unul pe Valea Ciorii/ Valea dușmănoaia între Comunele murgeanca și iazu, în valoare 
de 1625 lei226, fapt pentru care un grup de locuitori de vază din iazu (gheorghe R. 
marinescu, Bucur Andrei, nicu Apostol, tudorache Stan, Radu moroianu, dumitrache 
dobre, Constantin Stan, dragomir Chirculescu și alții), la 6 noiembrie 1901, mulțumeau 
public Prefectului Județului ialomița Atanasie Stoianescu și revizorului comunal Savu 
Constantinescu227.

221  n. StOiCeSCU, Anuarul ..., p. 48.
222  i. i. PROViAnU, Dicţionar Geografic ..., p. 170-171; M.D.G.R., volumul iV, București, 1901, p 28-29.
223  M.D.G.R., volumul iV, București, 1901, p 236.
224  M.D.G.R., volumul iV, București, 1901, p 423.
225  „Comercialul”, 14 aprilie 1901, p. 2.
226  „Gazeta Ialomiței”, 21 octombrie 1901, p. 1.
227  „Gazeta Ialomiței”, 11 noiembrie 1901, p. 3.
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1902

Biserica din Cătunul Brătianu, Comuna iazu s-a sfinţit în 1902, la 8 noiembrie. 
În acelaşi an s-au sfinţit Bisericile din Comunele Axintele şi Cătunul Oltina, 

Comuna Şocariciu228.
Într-un Tablou de tinerii recruţi pentru contingentul 1903 repartizaţi corpurilor notate 

în dreptul lor, care în ziua de 11 noiembrie 1902 n-au răspuns la chemare şi care pe 11 noiembrie 
au fost daţi nesupuşi, figurează şi persoane născute în iazu: Coman dumitru, Păcală ioan 
pentru Regimentul 5 ialomiţa no. 23229. 

În anul 1902, s-a construit un podeț de lemn, de 4m deschidere, între Slobozia și 
iazu230.

În același an, s-a înființat Societatea Misticilor Creştini Ortodocşi, prin manifestul dat 
publicității la 16 aprilie, cu scopul de a se cultiva în sânul membrilor ei amoarea creştină. Între 
membrii acestei societăți se aflau și Preoții Andrei Petru, de la iazu și ioan Bercuș, de la 
Slobozia nouă231.

La sfârșitul anului 1902, după validarea alegerilor comunale, la iazu, consilierii aleși 
au fost: gheorghe R. marinescu, mihalache georgescu, nițu dumitrache, niță Lințu, 
tudor Slotea, Radu Zaloiu, ion dumitru, Barbu Bărăganu și nicolae Radu232, dintre care 
gheorghe R. marinescu-primar, iar mihalache georgescu-ajutor de primar233.

1903

Itinerariul Consiliului de Revizie al Judeţului Ialomiţa pentru clasa anului 1904 
prevedea ca 754 de tineri, din mai multe comune ale Plasei Balta-ialomiţa, să 

se prezinte în zilele de 15-25 februarie 1903 la Comuna Slobozia. Între aceştia se aflau şi 
tineri din iazu234.

doctorul nicolae Petrescu (fiul Preotului Andrei Petru), medicul Plășii Balta ialomița, 
în ziua de 21 februarie 1903, a constat, la Brătianu, 4 cazuri de angină difeterică, dintre care 
unul mortal și a declarat epidemie235. doctorul nicolae Petrescu, medicul Spitalului din 
Slobozia, a fost numit medic secundar al Spitalului Județean din Călărași236.

Primarul Comunei iazu a raportat telegrafic prefecturii că temistocle geavide, 
pentru că nu mai era arendaș al moșiei iazu, a îndemnat locuitorii să facă petiții la minister 

228  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 8 ianuarie 1904, p. 1.
229  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 28 februarie 1902, p. 10-12.
230  „Gazeta Ialomiței”, 24 martie 1902, p. 2.
231  „Gazeta Ialomiței”, 28 aprilie 1902, p. 3
232  „Gazeta Ialomiței”, 22 decembrie 1902, p. 3.
233  „Gazeta Ialomiței”, 29 decembrie 1902, p. 2.
234  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 6 februarie 1903, p. 7; „Gazeta Ialomiţei”, 9 februarie1903, p.2.
235  „Gazeta Ialomiței”, 2 martie 1903, p. 1.
236  „Gazeta Ialomiței”, 6 aprilie 1903, p. 2.
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prin care să ceară pământ din moșiile iazu și Cioara-Radu Vodă iar aceștia s-au dus cu toții 
la primar cerându-i să le redacteze petițiile237.

1904

Între 1902-1904 toate Comunele Judeţului ialomiţa fuseseră legate prin 
telefon238. La 28 martie 1904, Şoseaua Călăraşi-Slobozia-iazu era bună dar avea 

nevoie de pietriş pe o lungime de 370m239.
În 1904, Comunele Judeţului ialomiţa s-au repartizat în şase circumscripţii medicale. 

Comuna iazu, alături de Comunele Slobozia, Perieţi, Pribegi, Poiana, Larga, Ciulniţa, Bora, 
Cosâmbeşti, Bucu, griviţa, Smirna, Amara şi mărculeşti, făcea parte din Circumscripţia iii 
medicală240.

Primarul Comunei iazu, gheorghe R. marinescu, publica un anunţ de licitaţie publică, 
prevăzut în ziua de 24 iunie 1904, pentru arendarea pe termen de 5 ani, începând din 
toamna anului 1904, a unor terenuri din cătunul Brătianu litera A:

- 2000 m² loc destinat pentru primărie;
- 5000 m² loc destinat pentru şcoală şi
- 2500 m² loc destinat pentru casă de sănătate, 
locuri rămase în primirea comunei după Legea înstrăinării bunurilor statului, din 1896, 

până când noul sat se va forma noua comună.
Secretar la primărie era Thoma (georgescu)241.
În Lista de cei care au reuşit la examenul de secretari de primărie, primul este g.R. 

marinescu – iazu242.
În Plasa Slobozia-iazu a plouat mărunt toată ziua de 15 august 1904, în afară de 

Comunele Smirna și Crunți, unde a plouat numai o jumătate de oră243.
S-a înființat infirmerie rurală în Plasa iazu, în Comunele Crunți cu 8 paturi, grivița 

cu 5 paturi, iazu și Smirna cu câte 6 paturi244.
În Lista de concurenţii reuşiţi la examenul de secretari de primărie, de la 20 septembrie 

1904, în ordinea clasificaţiunei figurează al treilea g.R. marinescu – iazu245.

237  „Gazeta Ialomiței”, 2 martie 1903, p. 1.
238  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 137.
239  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 6 februarie 1903, p. 7; 
240  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 29 aprilie 1904, p. 1.
241  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 20 iunie 1904, p. 12.
242  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 1 august 1904, p. 6.
243  „Gazeta Ialomiței”, 22 august 1904, p. 3.
244  „Gazeta Ialomiței”, 22 august 1904, p. 3.
245  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 10 octombrie 1904, p. 7.
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14 mai 1905, Slobozia 
Contract de muncă

Încheiat între locuitorii Comunei Slobozia şi arendaşul moşiilor Bucu şi iazu. 
Contract de muncă,/ Între subsemnaţii locuitori muncitori pălmaşi, domiciliaţi 

în Comuna Slobozia, Judeţul ialomiţa şi dumnealui Stavro Cavadia, arendaşul moşi(e)i 
Bucu şi iazu, a intervenit prezentul contract de muncă în următoarele condiţiuni:

i. noi locuitorii declarăm că, la apărata trebuinţă ce am avut pentru întreţinerea 
familiilor noastre, am rugat pe dumnealui Stavro Cavadia, de ne-au avansat sumele ce se 
prevăd în dreptul numelui fiecăruia şi pe care sume noi le-am primit ca avans pentru a-i 
munci, în vara curentei, la maşinile de trier de la începutul treierului de rapiţă şi până la 
terminarea tuturor recoltelor, cu preţ de lei 3 (trei) pe zi perechea, adică bărbatul cu nevasta 
sa, iar fetele şi flăcăi(i) de la 16 ani în sus, se va plăti cu lei 1,20 (una şi douăzeci bani) de 
cap pe fiecare zi.

ii. Ca întreţinere, dumnealui arendaşul este obligat a ne da mâncarea obicinuită de 
trei ori pe zi.

iii. noi locuitorii ne obligăm ca la prima vestire să fim toţi la lucru fără nici o opunere 
sau rea voinţă, fiind responsabili unul pentru altul spre a nu lipsi la începerea lucrului şi nici 
a părăsi maşina în timpul lucrului afară de cazuri binecuvântate.

Pentru care am făcut prezentul contract.
Rugând şi pe autoritatea respectivă de l-au autentificat conform legii,14 mai 1905246.

1905-1906

Iazu. Comună rurală (Plasa iazu), în apropiere de staţia de drum de fier Cioara, 
3016 locuitori, 2 școli rurale, una în Comuna iazu și una în cătunul Brătianu.

Primar, marinescu gheorghe. Ajutor, dumitrache n. Secretar, georgescu toma.
Învăţători: Lixeanu nedelcu, Preot Petru Andrei. Învăţătoare, Vasilescu irina.
Preoţi: georgescu manea, Petru Andrei.
Agricultor (Arendaș): Cavadia Stavru (iazu sau Lata-Sărata)
Băcan: teodorescu gheorghe. Brutar: Chiţan gheorghe. Cârciumari: Bâtcă 

dumitru, Catinescu ion, Chirculeascu dragomir, Chirculescu marin, dinu gheorghe, 
georgescu m., ilie ion neagu, Păcală Radu, Păunescu ioana Z., Păunescu Petre, Soceanu 
ion Th., Udrea niţu, Urse Stancu.

Cereale (comercianţi de): Rosenblatt Avram, Şăitan Oprea.
Lemnari : grigorescu ghiţă, grigorescu Stan, Vasilescu dumitrache.
manufactură: goldenberg Rosa247.

246  S.J.A.n. iALOmiŢA, Fond Primăria oraș Slobozia, dosar 192/1905, f. 5, orig., în TEZAUR, doc. 234, p. 260-261.
247  Anuarul naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei întocmit de emile meLBeRt, 1905, București, 

1905, p. 208; Anuarul naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei întocmit de emile meLBeRt, 
1906, București, 1906, p. 208; 
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Participarea la Expoziţia Generală Română 
1906

La expoziţia generală Română, din 1906, dedicată împlinirii a 40 de ani de la 
urcarea pe tron a regelui Carol i al României, de la iazu a participat:

1) Părintele Paroh Andrei Petru, cu porumb şi grâu248, precum şi
2) Şcoala din iazu cu:
  a) O cămaşă de noapte, de pânză.
  b) O cămașă de zi, de pânză.
  c) Una pernă brodată pe indian.
  d) O pereche pantofi brodaţi cu lână, pe etamină.
  e) O faţă de masă cusută pe etamină cu mătase.
  f) Un șervet de pânză cusut cu roșu249.

1906

Din punctul de vedere sanitar, Judeţul ialomiţa se împărţea în 6 circumscripţii, 
între care se afla Circumscripţia IV Piua Petri, cu reședinţa în Comuna Piua 

Petrei, și care avea medic pe doctorul Al. Păun, care funcţiona de la 6 septembrie 1904. din 
această Circumscripţie făcea parte și iazu250.

Agenţii sanitari au fost înfiinţaţi prin „legiuirea întărită cu domnescul ofis nr. 552 
din 27 martie 1853”. La început purtau numele de felceri, iar mai târziu de vaccinatori și 
agenţi sanitari.

În Judeţul ialomiţa, în anul 1906 erau 29 de agenţi sanitari, între care și Lucian Tudose, 
pentru Comunele: griviţa, iazu, miloșești și Smirna251.

În Judeţul ialomiţa erau 29 moașe, între care și Maria Luchian, pentru Comunele: 
griviţa, iazu, miloșești și Smirna252.

Prin jurnalul Sfatului administrativ extraordinar din 4 noiembrie 1886, întărit cu 
ofisul nr. 339, din 26 mai 1840, s-au prevăzut primii medici veterinari.

Serviciul veterinar de judeţe a fost reorganizat prin regulamentul din 21 iunie 1869, 
când s-au înfiinţat medici veterinari pentru fiecare judeţ, care erau subordonaţi medicilor 
primari de judeţe și „veterinarului șef al raionului respectiv”.

248  eXPOZiŢiUneA geneRALĂ ROmÂnĂ 1906, Călăuza oficială şi Catalogul Expoziţiunii, București, Socec, 1906, 
p. 25.

249  Catalogul lucrărilor expuse la Expoziţia Jubiliară din 1906, București, 1906, p. 36.
250  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 47-48.
251  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 49-50.
252  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 51.



57

Iazu. File de cronică

Circumscripţia III, cu reședinţa în Comuna Slobozia avea medic veterinar ajutor pe 
Alexandru Popescu, care funcţiona de la 1 februarie 1906. din această Circumscripţie făcea 
parte și Comuna iazu253.

În anul 1843, Obștesca Adunare a întocmit proiectul „deslușitor al art. 164 din 
Regulamentul organic atingător de zilele ce este dator săteanul să facă pentru dregerea 
drumurilor”.

Legea din 22 noiembrie 1851 a transformat într-o dare de bani lucrul celor 6 zile, pe 
care fiecare sătean era dator să facă pe an, întinzând această dare asupra tuturor locuitorilor.

Legea drumurilor din 1866 a revenit la sistemul lucrării șoselelor în natură, stabilind 
5 zile care trebuiau lucrate de fiecare locuitor și în caz că lucrarea în natură nu se făcea la 
timp, zilele se transformau în bani, după preţurile stabilite în fiecare an de Consiliul 
Judeţean.

Acest sistem a fost menţinut și prin Legea drumurilor din 1906.
Judeţul se împărţea la 1906 în 7 Circumscripţii tehnice. Circumscripţia II-a, cu 

reședinţa în Comuna Ţăndărei, era condusă de d.d. Lăzărescu, conductor cl. ii-a, care 
funcţiona de la 1 octombrie 1901, având sub ordinele sale pe picherul eftimie dragomirescu, 
care avea reședinţa în Piua Petrei și pe Lepădătescu, șef de cantonieri, cu reședinţa în 
Ţăndărei.

de această circumscripţie aparţinea și iazu254.
Şoseaua judeţeană Călăraşi-Slobozia-Iazu, cu lungimea de 42 km, pleca de la marginea 

orașului Călărași și mergea aproape paralel cu linia ferată până la Comuna Slobozia. de aici 
cobora până la platoul Bărăganului la Comuna Bora, unde trecea râul ialomiţa și se îndrepta 
spre Comuna iazu, prin Comuna Slobozia și satul Slobozia-nouă. 

din lungimea ei de 42 km se găseau pietruiţi 370 m, între bariera orașului Călărași 
și linia ferată, iar terasamente erau făcute pe o lungime de 200 m. Restul lungimii de 41 km, 
500 m se afla în stare de drum natural.

Pe această șosea se găseau un podeţ de piatră și 3 de lemn, dar cantoane și plantaţii 
nu se făcuseră255.

din punctul de vedere fiscal, Judeţul ialomiţa se împărţea în 6 circumscripţii de 
control și 40 de percepere. Între acestea se afla și Circumscripţia III, cu reședinţa în Comuna 
Ţăndărei, având controlor pe Hristache tănase și între comunele componente și iazu.

Între Circumscripţiile de percepere era și Circumscripţia XXXIV, având ca perceptor 
pe ioan tătaru și se compunea din Comuna iazu256.

Judeţul ialomiţa avea un tribunal cu o singură secţie, trei judecători de ocoale și 96 
judecătorii comunale. Judecătoria ocolului Slobozia, cu reședinţa în Comuna Slobozia, avea 

253  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 61 și 63.
254  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 71-72.
255  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 74, 77-78.
256  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 91-93.
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sub jurisdicţia sa și Comuna iazu. Judecător al ocolului era C.n. dobrescu, grefier – g. 
Popescu și arhivar – m.m. diţescu257.

Regimentul 5 Ialomiţa Nr. 23 s-a înfiinţat la iași, la 1 aprilie 1858, sub guvernul 
căimăcămiei prinţului n.C. Vogoride, sub denumirea de Regiment de Vânători. el era 
compus din 2 batalioane și fiecare batalion din 4 companii.

În 1880, prin decretul nr. 1163, din 1 iulie, s-a schimbat numele regimentului în 
acela de Dorobanţi Ialomiţa Nr. 23, cu reședinţa la Călărași.

În anul 1891, acest regiment s-a încorporat cu 2 companii din Regimentul 5 de linie, 
formând al treilea batalion permanent și 2 batalioane teritoriale.

tot la această dată regimentul a luat numele de Regimentul 5 Ialomiţa Nr. 23.
Regimentul avea patru companii teritoriale. dintre acestea, Compania X, cu reședinţa 

în Comuna Ţăndărei și comandant pe căpitanul t. enescu, avea în componenţă și Comuna 
iazu258.

Judeţul ialomiţa se împărţea în 28 circumscripţii poștale rurale. Circumscripţia XIV, 
cuprindea și Comuna iazu.

Cursa poștală se făcea Luni, miercuri și Vineri, plecându-se de la oficiul Slobozia la 
orele 6 dimineaţa259.

Între Băncile populare din Judeţul ialomiţa erau și:
Ion Eliade Rădulescu. 
Înfiinţată la 7 martie 1902, în Comuna iazu. Avea un capital de 22.154 lei.
Consiliul de administraţie se compunea din: Preotul Andrei Petru, președinte și 

Apostol R. moroianu, niţă Udrea, Stroe năstase, Anghel gheorghe și Petre Bangă, membri.
din comisia cenzorilor și supleanţilor făceau parte: Preotul manea georgescu, Vasile 

Andreescu și Chiru Stan, cenzori și C. Stanciu și dumitru n. Udrea, supleanţi.
Unirea. 
Înfiinţată la 1 aprilie 1904, în satul Brătianu, Comuna iazu. Avea un capital de 13.210 lei.
Consiliul de administraţie se compunea din: nicolae Brândușe, președinte și niţă 

Lenţu, Barbu Bărăgan, C. Baboi, n. Condruz și Radu Rusenoi, membri.
din comisia cenzorilor și supleanţilor făceau parte: Constantin i. Vasile, Constantin 

Seceleanu și dumitrache nicolae, cenzori; ion Oprescu și g. moroianu, supleanţi260.
moșia statului Lata-Sărata, din Comuna iazu, cu o suprafaţă de 2250 hectare de 

câmp, era arendată lui Stavru Cavadia, pentru perioada 1903-1913, cu arendă anuală de 
56.240 lei. Această moșie fusese proprietatea mânăstirii Slobozia261.

257  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 103-104.
258  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 113-114.
259  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 134-135.
260  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 154, 161, 168.
261  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 181.
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Judeţul ialomiţa este împărţit în două ocoale silvice, care ţineau de Regiunea a patra 
silvică, cu reședinţa la Buzău. Fiecare din aceste ocoale erau administrate de câte un șef de 
ocol.

Ocolul silvic Slobozia, cu reședinţa în Comuna Slobozia, avea șef pe C. Opran și 
cuprindea și Comuna iazu262.

Între arendașii Judeţului ialomiţa, Stavru Cavadia era arendașul moșiei iazu, din 
Comuna iazu, proprietate a statului263.

Comuna iazu avea două sate: iazu, reședinţa comunei, și Satul nou litera A. Brătianu.
Populaţia comunei era de 2.943 locuitori: 1.484 bărbaţi și 1.459 femei. Contribuabili 

erau 540.
numărul prestatorilor era de 458, dintre care: 154 cu braţele, 229 cu 2 vite, 73 cu 

patru vite și 2 cu 6 vite.
după Bugetul anului 1906, venitul comunei era de 19.233,63 lei iar cheltuielile de 

lei 19.233, 36 lei, astfel încât Capitalul consemnat era de 3 lei.
Comuna avea 7 ha pământ arabil.
În comună erau două școli: una la reședinţă, instalată într-un local al ei, care a fost 

construit în 1905 și care costase 12.251 lei.
după ultimul recensământ, copii în vârstă de școală erau 142, dintre care 141 înscriși.
Şcoala iazu avea un învăţător, Preotul Andrei Petru, și o învăţătoare, irina Vasilescu264.
Cea de a doua școală era în satul Brătianu, instalată într-un local cu chirie.
Copii în vârstă de școală erau 470, dintre care 135 înscriși.
Şcoala Brătianu avea învăţător pe nedelcu Lixeanu, absolvent de școală normală.
Amândouă școlile aveau 14 hectare și 15 ari pământ arabil.
În Comuna iazu erau două biserici: una la iazu, cu hramul Sfântul nicolae, parohială, 

construită în 1845, unde slujea Preotul Andrei Petru și cealaltă în satul Brătianu, cu hramul 
Sfinţii Voievozi, filială, construită în 1903, la care oficia slujbe oficia Preotul manea 
georgescu.

Biserica avea 19 ha pământ arabil.
Autoritatea comunală se compunea din: d.n. Udrea, primar; n. dumitrache, ajutor 

de primar; Chiru Stan, m. diţescu, t. Zlotea, g. dinu, d. Croitoru, i. donciu și g. Radu, 
consilieri.

262  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 189.
263  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 213, 216.
264  Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei, 1905, Institutul de Arte Grafice Eminescu, Bucureşti, 

1905, p 208; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei, 1906, Bucureşti, 1906, p. 208; 
Anuarul General al României, 1907, Bucureşti, 1907, p. 446; Anuarul General al României, 1908, Bucureşti, 1908, p. 446; 
ministerul instrucţiunii și al Cultelor, Anuarul oficial, Ploești, 1910, p. 576.
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Funcţionari comunali erau: m. Călinescu, secretar, intrat în funcţie la 5 noiembrie 
1905, absolvent al școlii primare; g. Hristofe, scriitor, intrat în funcţie la 8 aprilie 1906, 
absolvent al școlii primare; ioan tătaru, casier și g. Poteca, șef de garnizoană.

Primăria era instalată într-un local proprietate a comunei, care fusese construit în 
1889 și costase 6.800 lei.

Juraţi comunali erau tache Crăciun, Anton dobrinescu, Stanciu decu, Stanciu 
dragomir, g. mușeat și Radu Rusenoi265.

distanţa de la Comuna iazu la Reședinţa judeţului era de 60 km iar distanţa de la 
Comuna iazu la reședinţa plășii de care aparţinea, Plasa Ţăndărei-iazu, era de 24 km266.

În anul 1906 s-a construit un podeţ în Comuna iazu şi unul în Valea Lata Sărata267.

Răscoala de la 1907

În ialomiţa, Răscoala din 1907 s-a manifestat sub forma unor frământări şi 
agitaţii intense, care au cuprins mai ales comunele aşezate de-a lungul celor 

două linii ferate ce traversau judeţul: Bucureşti-Constanţa şi Bucureşti-Urziceni. Acestea 
nu s-au putut generaliza în manifestări violente datorită prezenţei masive a armatei268. 

La 10 martie 1907, prefectul Judeţului ialomiţa cerea interzicerea trimiterii ziarelor, 
deoarece grupuri de ţărani aşteptau în gările de pe ruta Bucureşti-Constanţa ziarul 
Universul269. 

În ialomiţa anului 1907, erau întinse moşii ale unor oameni politici ai timpului: 
gheorghe gr. Cantacuzino, dinu Brătianu, Alexandru marghiloman etc., fapt pentru care 
măsurile de înăbuşire a oricăror încercări de răscoală au fost luate cu rapiditate270. 

Cu ocazia mișcărilor ţărănești de la 1907, la iazu au fost semnalate încercări de 
ridicare a populaţiei nemulţumite de abuzurile arendașului grec Stavru Cavadia.

La 15/28 martie 1907, într-o telegramă trimisă de către ministrul de interne 
Constantin i. nicolaescu, de la București, Prefectului Judeţului ialomiţa se arăta:

La Comunele Iazu şi Cioara, fiind temeri de tulburări contra d(omnu)lui Cavadia, vă 
atragem în mod special atenţiunea şi vă rugăm a face să se ia de urgenţă toate măsurile posibile 
de prevenire.

de asemenea, într-o altă telegramă, din aceeași zi, trimisă din Călărași către ministrul 
de interne, de către Prefectul Judeţului ialomiţa, Atanase Stoianescu, se precizează:

Răspund notei d(umnea)v(oastră). de azi:
Comuna Cioara e în Judeţul Brăila.

265  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 320-321.
266  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 464.
267  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1907, p. 23.
268   Marea răscoală a ţăranilor din 1907, editura Academiei Române, Bucureşti, 1967, p. 337.
269   Marea răscoală ..., p. 333.
270   Marea răscoală ..., p. 334.
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Pentru Comuna Iazu am luat toate măsurile posibile de prevenire.
Arendaşul Cavadia n-a făcut încă învoielile pe anul curent, voind a le îngreuna.
Am chemat administratorul moşiei şi i-am arătat necesitatea de a face mai curând 

învoielile, dacă nu mai uşoare cel puţin ca anul trecut, spre a contribui astfel la liniştea locuitorilor.
Mi-a făgăduit a merge în Brăila să ia înţelegere cu d(omnu)l. Cavadia.
Ar fi bine ca prin d(omnu)l. Prefect de Brăila, d(omnu)l. Cavadia să fie îndemnat la 

aceasta271.

1907-1908

Comuna iazu face parte din cercul Simnicea, locuitori 2943, contribuabili 530.
Reședinţa inspectorului comunal. Inspector comunal, girează Pastia C.

Ţine de judecătoria ocol. cu reședinţa la Slobozia. Oficiu telef. şi poşta.
Primar, Udrea dumitru n. Secretar, Călinescu mihail.
Perceptor, tătaru ioan, circ. 34 iazu.
Învăţători, (Preot) Andrei Petre, Lixeanu nedelcu, Vasilescu irina.
Instructor militar, Răducanu nicolae, caporal.
Preoţi, georgescu manea, Petru Andrei.
Bibliotecă populară.
Bănci populare, ioan eliade Rădulescu și Unirea.
Preşedinte, Andrei Petru, Brândușe nicolae.
Medic, Alexandru Păun cu reședinţa la Ţăndărei. Infirmerie.
Veterinar, Popescu Al. cu reședinţa la Slobozia.
Comp(ania). teritorială nr. 10 Regimentul 5 ialomiţa nr. 3.
Comandant, enescu, căpitan. Şef de garnizoană, Potecă george.
Arendaşi, Cavadia Stavro.
Cereale, Loghisiadis mihail, Rosenblatt Avram, Rubinstein Sima, Soceanu ion272.
În 1907 la iazu s-au manifestat următoarele bolii epizootice: pneumonia contagioasă 

şi variola la oi273. În 1908 – febra aftoasă274.
Într-o Publicaţiune a Primăriei iazu, din 1908, semnată de primarul dumitru Udrea 

şi secretarul mihail Călinescu, se anula o ordonanţă de plată emisă de primărie şi care fusese 
pierdută275.

271   ACAdemiA ROmÂnĂ, Documente privind marea răscoală a ţăranilor de la 1907, București, 1984, vol. iii, doc. 4 și 
5, p. 209-210.

272  Anuarul general al României, 1907, p. 446; Anuarul general al României, 1908, p. 446.
273  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1907, p. 19.
274  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1908, p. 36.
275  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 27 martie 1908, p. 6.
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La 1908, odată cu punerea în aplicare a legii celei noi a judecătoriilor de ocoale, cu 
începere de la 1 mai, aveau să funcţioneze în Judeţul ialomiţa opt judecătorii de ocol. 
Comuna iazu făcea parte din iV. Judecătoria rurală Slobozia, care mai avea arondate 
Comunele rurale Slobozia, Amara, Bora, Ciulniţa, Cosâmbeşti, griviţa, ion ghica, 
miloşeşti, Perieţi, Poiana, Pribegi şi Smirna276.

după noua Lege pentru organizarea Comunelor rurale, Judeţul ialomiţa avea 90 de 
comune cu 208 sate şi 4 cătune. Între acestea se afla şi Comuna iazu cu satele iazu şi 
Brătianu277.

după noua Lege comunală din 1908, plasele din Judeţul ialomiţa erau următoarele: 
Plasa Balaciu (...), Plasa Ciocăneşti (...), Plasa eliza Stoeneşti (...), Plasa Ciochina (...), 
Plasa Feteşti (...), Plasa Lehliu (...), Plasa Piua-Petri (...), Plasa Roseţi (...), Plasa Rovine 
(...), Plasa Slobozia (...), Plasa Ţăndărei (având Comunele Bucu, Frăţileşti, iazu, mărculeşti, 
murgeanca, Ograda, Sudiţi, Ţăndărei – reşedinţă), Plasa Urziceni (...)278.

Conform noii Legi de organizare a Comunelor rurale şi a administratorilor de plăşi 
s-au repartizat notarii comunali după veniturile comunelor: 35 Clasa i, în Comunele: (...), 
iazu, (...); 35 Clasa a ii-a (...); 20 Clasa a iii-a (...)279.

Itinerariul Consiliului de revizie al Judeţului Ialomiţa pentru formarea contingentului 
1910 era în Comuna rurală Slobozia, în zilele de 1-10 martie 1909, pentru a revizui tinerii 
din mai multe localităţi, printre care şi Comuna iazu280.

1909-1910

Iazu: locuitori 3023, contribuabili 548. Banca, ion eliade Rădulescu, capital 
29.813 lei.

islaz com. 599, Vite 2443. Arendaşi, Cavadia Stavru.
Cârciumari: georgescu m., Păunescu i., ene i.g.
Comercianţi: Chirculescu d., Chirculescu m., goldenberg Roza, Păunescu i., Logadis 

m., Rubinstein Sima, Soceanu i. t., Vasilescu C., georgescu g281.
La 1 aprilie 1909 s-au efectuat alegeri de epitropi, pentru o perioadă de 5 ani. La iazu 

a fost ales Constantin Ştefan282.
Primarul Comunei iazu, niţu dumitrache, anunţa la 8 august 1909, o licitaţie publică 

la 13 septembrie 1909 pentru arendarea terenurilor şcolare:
1)  8 ha şi 50 ari pământ arabil în câmp, pe raza Comunei iazu, date Şcolii iazu prin 

Legea rurală din 1864;

276  „Liberalul”, 1 mai 1908, p. 2.
277  „Liberalul”, 15 mai 1908, p. 4.
278  „Liberalul”, 22 mai 1908, p. 3.
279  „Liberalul”, 3 iulie 1908, p. 4.
280  „Liberalul”, 12 februarie 1909, p. 3.
281  Anuarul general al României, 1909, p. 44; Anuarul general al României, 1910, p. 44.
282  „Liberalul”, 26 martie 1909, p. 3.
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2)  5 ha pământ arabil în câmp, pe raza satului Brătianu, date Şcolii Brătianu, pe 5 ani, 
începând din toamna anului 1909.

Condiţiile de arendare erau cele cuprinse în „monitorul Oficial” nr. 147, din 3 
octombrie 1896283.

Primarul Comunei iazu, niţu dumitrache, anunţa că întrucât a expirat termenul de 
arendare al terenurilor proprietăţi ale comunei:

1)  14 pogoane pământ arabil în câmp pe raza Comunei iazu, arendate locuitorului 
ion gr. topală din iazu, pe termen de 3 ani;

2)  teren de 2.500 m² loc de casă/viran în Comuna iazu, arendat lui neagu toma, 
pe termen de 5 ani,

la 20 septembrie 1909 avea să se ţină licitaţie publică pentru arendarea aceloraşi 
suprafeţe pe câte un alt termen de 5 ani fiecare.

notar/secretar la primărie era Popescu284.
Primarul Comunei iazu, niţu dumitrache, anunţa că întrucât din cauza lipsei de 

concurenţi la licitaţia publică din 20 septembrie 1909, pentru arendarea terenurilor 
proprietatea comunei, nu s-a ţinut, fixa o alta cu acelaşi obiect în ziua de 11 octombrie 1909.

notar/secretar la primărie era Theodorescu285.
Primarul Comunei iazu, niţu dumitrache, anunţa că întrucât din cauza lipsei de 

concurenţi la licitaţia publică din 13 septembrie 1909, pentru arendarea terenului şcolii din 
comună, având 6 ha şi 931 m², nu s-a ţinut, fixa o alta cu acelaşi obiect în ziua de 27 
septembrie 1909286.

Itinerariul Consiliului de Revizie al Judeţului Ialomiţa pentru formarea contingentului 
1911 prevedea operaţii în zilele de 28 februarie şi 1-10 martie 1910 la Comuna Slobozia, 
unde trebuiau să vină tinerii din Comunele Cocargeaua, Feteşti, maltezi, Cegani, Borduşani, 
Vlădeni, Făcăeni, Piua Pietrii, Chioara, giurgeni, Luciu, Ţăndărei, Hagieni, Bucu, Frăţileşti, 
Iazu, mărculeşti, murgeanca, Ograda, Sudiţi, Cocora, Colelia, Crunţi, griviţa, miloşeşti, 
Reviga, Smirna, Crucea, dor mărunt, dragoş Vodă, Horia, Lehliu, Ştefăneşti, munteni 
Buzău, Ciochina, Căzăneşti, Borduşelu, marsilieni, Albeşti, Andrăşeşti, Amara, Perieţi, 
Pribegi, Poiana, ion ghica, Cosâmbeşti, Bora, Ciulniţa, Slobozia287.

La 1910, administratorul Plăşii Rovine (din care făcea parte Comuna iazu), V.i. 
Rădulescu, semnala construirea a câte un local de primărie şi şcoală în Comunele Colelia, 
Cocora, Reviga, miloşeşti, griviţa şi iazu288. 

283  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 27 august 1909, p. 11.
284  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 27 august, 1909, p. 11-12, 3 septembrie 1909, p. 6-7.
285  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 1 octombrie 1909, p. 5.
286  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 24 septembrie 1909, p. 11.
287  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 18 februarie 1910, p. 5.
288  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1910, p. 29.
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itinerariul urmat de Comisia pentru inspectarea şi clasarea animalelor, hamurilor şi 
vehiculelor din Judeţul Ialomiţa, prevedea mai multe zile pentru Plasa Rovine, între care şi 
ziua de 8 octombrie pentru Comunele Smirna, la ora 8 a.m şi iazu, la ora 2 p.m289.

În Tablourile de situaţiunea islazurilor comunelor din Judeţul Ialomiţa, din anii 1909-1915 
figurează şi satele Brătianu, din Comuna iazu, cu 337/377 ha aprobate, cu 500 lei/ha şi iazu, 
din Comuna iazu, cu 222 ha aprobate, cu 500 lei/ha, în ambele localităţi deja hotărnicite290.

În ziua de 21 septembrie 1910, s-a ivit un incendiu la armanul văduvei elena i. 
militaru, din satul Brătianu, Comuna iazu, arzându-i o căpiţă de paie de grâu291.

1911

Iazu. Comună rurală, reşedinţă, 1 sat: Brătianu, Plasa Rovine, locuitori 840.Primar, 
Stan Chiru. Notar, Calotă nicolae.

Învăţători: diţescu A., Lixeanu nedelcu, (Preot) Petru Andrei.
Învăţătoare: Cosma ioana, Vasilescu irina
Preot paroh, Petru Andrei. Preot, georgescu manea.
Perceptor, tătaru n. ioan. Şeful postului de jandarmi, Stoica marin.
Banca Populară Ion Eliade Rădulescu, capital 30.910 lei. Banca Populară Unirea, 

Preşedinte Lixeanu nedelcu, Casier, (Preot) georgescu m(anea).

Adrese profesionale

Băcani: Bâtcă dumitru, Broască dumitru, Chirculescu dragomir, dragomir 
Stanciu, georgescu mihalache, goldenberg david, ionescu marin, Loghiades 

mihail, Păunescu g. Scarlat, Rubinstein Sima.
Cârciumari: Broască d., dragomir Stanciu, georgescu mihalache, Păunescu Scarlat.
Manufactură: goldenberg david, Loghiades mihail, Rubinstein Sima292.
În 1911 şi 1912 erau în Comuna iazu Banca Populară Ion Eliade Rădulescu, în iazu, 

capital social 46.051,54 lei şi Banca Populară Unirea, în Brătianu, capital social 48.504,65 lei293.

289  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 19 septembrie 1910, p. 5.
290  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1909, p. 15; PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, 
Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1910, p. 20; PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea 
Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1911, p. 11; PReFeCtURA JUdeŢULUi 
iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1912, p. 11; 
PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 
i. Şeicărescu, 1913, p. 20; PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, 
Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1914, p 14;  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea 
Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1915, Anexa no. 11.

291  „Liberalul”, 29 septembrie 1910, p. 3.
292  Anuarul SOCEC. România şi capitala Bucureşti, anul al 2-lea, 1911, editura Librăriei Socec&Co. București, p. 395.
293  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1911, p. 25; PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, 
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1912

Itinerariul Consiliului de Revizie al Judeţului Ialomiţa pentru formarea 
contingentului 1912 prevedea operaţii în zilele de 15-25 februarie 1911 la 

Comuna Slobozia, unde trebuiau să vină tinerii din Comunele griviţa, Iazu, miloşeşti, 
Reviga, Smirna, Luciu, Ţăndărei, Piua Pietrii, giurgeni, Vlădeni, Chioara, murgeanca, 
Ograda, Frăţileşti, Hagieni, Bucu, Albeşti, Andrăşeşti, Borduşelu, Ciochina, Crunţi, 
Căzăneşti, dragoş Vodă, marsilieni, Amara, Perieţi, Pribegi, Bora, Cosâmbeşti, Ciulniţa, 
ion ghica, mărculeşti, Poiana, Sudiţi şi Slobozia294.

Itinerariul Consiliului de Revizie al Judeţului Ialomiţa pentru formarea contingentului 
1912 prevedea operaţii în zilele de 5-18 martie 1911 la Comuna Slobozia, unde trebuiau să 
vină tinerii din Comunele griviţa, Iazu, miloşeşti, Reviga, Smirna, Luciu, Ţăndărei, Piua 
Pietrii, giurgeni, Vlădeni, Chioara, murgeanca, Ograda, Frăţileşti, Hagieni, Bucu, Albeşti, 
Andrăşeşti, Borduşelu, Ciochina, Crunţi, Căzăneşti, dragoş Vodă, marsilieni, Amara, 
Perieţi, Pribegi, Bora, Cosâmbeşti, Ciulniţa, ion ghica, mărculeşti, Poiana, Sudiţi şi 
Slobozia295.

Chiru Stan, primarul Comunei iazu, anunţa licitaţie publică în ziua de 23 aprilie 1911,  
pentru vinderea pielii calului declarat de pripas prin proces-verbal la 25 ianuarie 1911 şi 
care în ziua de 14 martie 1911 murise.

din preţul rezultat avea să fie plătită întreţinerea calului pe timpul cât trăise.
Secretar la primărie era dumitru diţescu296.
Chiru Stan, primarul Comunei iazu, aducea la cunoştinţa amatorilor că, întrucât nu 

se aprobase licitaţia pentru vinderea pielii calului de pripas ţinută în ziua de 23 aprilie 1911, 
se fixase o altă licitaţie, cu acelaşi obiect, pentru ziua de 19 iunie 1911.

Secretar la primărie era dem. m. diţescu297.

1912

Itinerariul Consiliului de Revizie al Judeţului Ialomiţa pentru formarea 
contingentului 1913 prevedea operaţii în ziua de 18 februarie 1912 la reşedinţa 

Plasei Ţăndărei, unde trebuiau să vină tinerii din Comunele Smirna, Chioara, Ograda, Iazu, 
Vlădeni, Hagieni, giurgeni, murgeanca, Luciu, Bucu, Frăţileşti şi Ţăndărei298.

Primarul Comunei iazu, e. Stan, anunţa o licitaţie publică, pentru ziua de 1 aprilie 
1912, pentru arendarea, pe un nou period de 5 ani, cu începere de la 1 martie 1912, a terenului 

Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1912, p. 23.
294  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 13 februarie 1911, p. 7.
295  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 20 februarie 1911, p. 4.
296  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 7 aprilie 1911, p. 8.
297  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 9 iunie 1911, p. 11.
298  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 2 februarie 1912, p. 3.
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pentru şcoală, de 5000 m², în Comuna iazu, primit după Legea însurăţeilor din 1882, loc ce 
fusese arendat locuitorului ion g. topală, căruia termenul de arendare îi expirase.

Secretar la primărie era dem. diţescu299.

1913

În 1913 erau în Comuna iazu Banca Populară Ion Eliade Rădulescu, în iazu, 
înfiinţată în 1902, capital social 546622 lei şi Banca Populară Unirea, în 

Brătianu, înfiinţată în 1904, capital social 33564,35 lei300.
Itinerariul Consiliului de Revizie al Judeţului Ialomiţa din anul 1913 pentru formarea 

contingentului 1914 prevedea operaţii în zilele de 21-25 februarie 1913 la reşedinţa Plasei 
Ţăndărei, unde trebuiau să vină tinerii din Comunele Smirna, Chioara, Ograda, Iazu, 
Vlădeni, Hagieni, giurgeni, murgeanca, Luciu, Bucu, Frăţileşti şi Ţăndărei301.

Conform Repartiţiei fondului comunal între comunele rurale pe periodul de 5 ani, 
1 aprilie 1911-1 aprilie 1916, aprobată de Înaltul decret Regal nr. 845 din 16 martie 1911, 
modificată cu Înaltul decret Regal nr. 2658 din 4 mai 1912, nr. 3654 din 8 mai 1913 şi 
nr. 4379 din 8 iunie 1913, pentru a fi pusă în concordanţă cu Legea pentru organizarea 
Comunelor rurale şi administraţia plaselor, Comuna iazu avea să primească 5.046 lei anual 
şi 420,50 lei lunar302.

Primarul Comunei iazu, Chiru Stan, organiza licitaţie publică la 1 septembrie 1913, 
pentru vânzarea unui mânzat de 2 ani, declarat de pripas în comună prin proces-verbal la 
23 ianuarie 1913. Secretar la primărie era C.d. Secuiu303. Primarul Comunei iazu, Chiru 
Stan, declara nulă şi fără nici o valoare Ordonanţa de plată nr. 85, în valoare de 30 lei, pentru 
iluminatul şi încălzitul Sfatului satului Brătianu, pe anul 1913304.

1914

Itinerariul operaţiunilor Consiliului de Recrutare al Judeţului Ialomiţa pentru 
formarea clasei anului 1915 prevedea operaţii în zilele de 19-22 februarie 1914 

la reşedinţa Plasei Ţăndărei, unde trebuiau să vină tinerii din Comunele Smirna, Chioara, 
Ograda, Iazu, Vlădeni, Hagieni, giurgeni, murgeanca, Frăţileşti, Luciu, Bucu, Ţăndărei şi 
Piua Pietrii305.

299  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 29 martie 1912, p. 9.
300  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1913, p. 35.
301  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 14 februarie 1913, p. 1.
302  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 22 august 1913, p. 2.
303  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 29 august 1913, p. 7.
304  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 21 noiembrie 1913, p. 13.
305  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 6 februarie 1914, p. 2.
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Chiru Stan, Primarul Comunei iazu, convoca pentru ziua de 29 iunie 1914 alegătorii 
din iazu şi Brătianu pentru a-şi da voturile, alegând pe cei 9 consilieri care să compună 
consiliul comunal. Secretar al Primăriei iazu era C. Seciu306.

În seara zilei de 17 august 1914 au luat foc şi au ars două şire de paie de grâu ale lui 
dumitru n. Udrea din Comuna iazu. Pagubele s-au ridicat la 500 de lei. În ziua de 18 august 
1914 a ars o şiră de paie de grâu a elenei Vasilescu din iazu. Pagubele au fost de 40 de lei. 
În ambele cazuri, focul a provenit din neglijenţă307.

În ziua de 21 septembrie 1914 s-a găsit în tarlaua sa de porumb, locuitorul dumitru 
Stan Creţu, din Comuna iazu, mort, legat cu mâinile la spate şi purtând pe cap urme de 
lovituri. Autorităţile au descoperit ca autor al acestei crime pe cumnatul victimei, dumitru 
neacşu, cu care se certase pentru locul de porumb308.

La 3 octombrie 1914, primarul Comunei iazu, i.g. topală, publica spre cunoştinţa 
generală că în ziua de 26 octombrie 1914, de Sfântul dumitru, în primărie, avea să se ţină 
licitaţie pentru arendarea unor terenuri de cultură, proprietatea comunei şi al căror contract 
de arendare expira pe 15 octombrie 1914:

1) 5.256 m² loc de casă situat în Comuna iazu.
2) 7 ha pământ arabil situat în jurul Comunei iazu.
3) 2.000 m² loc de primărie în satul Brătianu.
4) 30.160 m² loc pentru cimitir situat în satul Brătianu.
5) 2.500 m² loc de casa sănătăţii în satul Brătianu.
Preţul de arendare a acestor terenuri era începând cu suma de: cele de la numerele 

1, 3 şi 5 cu 12 lei anual şi cele de la numerele 2 şi 4 cu 40 lei hectarul anual.
termenul de arendare a acestor terenuri era cu începere chiar din ziua ţinerii licitaţiei 

pe termen de 3 ani309.
Luni, 8 decembrie 1914, locuitorul Petrache C. Radu, din Comuna iazu, umblând 

cu o puşcă încărcată, arma a luat foc iar glontele a nimerit pe numitul în maxilarul drept. 
după câtva timp, victima a încetat din viaţă310.

1915 
Monografia Notarului Ioan Fetecău

Din răspunsul notarului ioan Fetecău către autorităţi, care voiau să știe dacă 
mai era pământ pentru preconizata împroprietărire de după Primul Război 

mondial, aflăm mai multe amănunte despre istoria localităţii iazu, în trecut, dar și cea din 
anul 1915:

306  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 22 iunie 1914, p. 14.
307  „Viitorul Ialomiţei”, 2 septembrie 1914, p. 3.
308  „Viitorul Ialomiţei”, 23 septembrie 1914, p. 4.
309  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 23 octombrie 1914, p. 8-9.
310  „Viitorul Ialomiţei”, 21 decembrie 1914, p. 4.
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Comuna avea 7 ha pământ arabil după Legea de la 1864 și local propriu pentru 
primărie.

iazu avea atunci 312 capi de familie și o întindere de 706 ha pământ arabil proprietate, 
iar satul Brătianu - 606 capi de familie, cu 3.770 ha pământ proprietate.

Autoritatea comunală se compunea din: ion topală primar, ion dinoiu ajutor de 
primar, ion dumitrache, ilie Stoica, Stan georgescu, Stan Voiculeţ, neculai g. Florea, 
Ştefan dimache și neacșu g. dobrin consilieri. 

Funcţionari administrativi erau ioan Fetecău, notar, absolvent al Şcolii de notari, 
intrat în funcţie la 1 aprilie 1912 iar funcţionari comunali - neculai secretar și neculai V. 
tudose. ioan tătaru era perceptor fiscal.

În iazu se afla Banca Populară Ioan E. Rădulescu, înfiinţată în 1902, cu un capital de 43.998 
lei iar la satul Brătianu - Banca Unirea, înfiinţată în anul 1904, cu un capital de 16.000 lei. 

1915-1916

Iazu. Comună rurală, 2 sate: Brătianu, Iazu. Plasa Ţăndărei. Locuitori 3402. 64 
km de Călăraşi; 13 km gara Cioara.

Primar, Stan Chiru. Notar, Fetecău ioan.
Învăţători: diţescu Andrei, Lixeanu nedelcu, Proca t. Victor, Vasilescu eremia.
Învăţătoare: diţescu A. ioana. Preot paroh, Petru Andrei. 
Bănci populare: Ion Eliade Rădulescu, capital 45.000 lei; Unirea, capital 29.438 lei.

Adrese profesionale

Cârciumari: (Cârciumi Comunale) Bâtcă dumitru, Broască dumitru, dinu gh., 
dinu gh. maria, dragomir Stancu, dumitrescu n., georgescu mihalache, 

Păunescu n., Păunescu Z. Scarlat, Udnă n.
Proprietar de moşii: minist(erul). domenii(lor) (iazu Lata Sărată 1919 ha)311.
Într-un Tablou de situaţiunea caselor Comitetelor comunale „Familia Luptătorilor” pe 

ziua de 1 septembrie 1915, figura şi Comuna iazu cu 396,85 lei312.

1918

În timpul războiului din 1916-1918, nemţii au luat 2 clopote de la Biserica din 
Brătianu și 2 clopote de la Biserica din iazu.

Casa parohială şi curtea au fost distruse de ostaşii bulgari313.

311  Anuarul României şi Capitalei Bucureşti, 1915, direcţiunea n. meLBeRt, București, Partea iV, Provincia, p. 381-382; 
Anuarul României şi Capitalei Bucureşti, 1916, direcţiunea n. meLBeRt, București, Partea iV, Provincia, p. 381-382.

312  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 
i. Şeicărescu, 1915, Anexa no. 24, p. 122.

313  A.n.i.C., Fond m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 539/1918, f. 43-44.
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Învăţătorii nedelcu Lixeanu şi Andrei diţescu, de la Brătianu, fiind la datorie, a rămas 
în sat numai învăţătoarea suplinitoare ioana diţescu. La început, a făcut carte ea singură, 
cu toate clasele i-V. 

Întrucât erau elevi mulţi, iar localul lui Constantin Croitoru zis Vasilescu, care ţinea 
loc de școală, era neîncăpător, germanii, în anul 1918, au obligat pe Preotul satului, manea 
georgescu, ca să înveţe clasa a iV-a și a V-a în casele sfinţiei sale. 

Părintele n-a dat deloc prin clasă, din ianuarie şi până în aprilie 1918, fiind ocupat cu 
diferite slujbe prin Brătianu şi prin iazu, Preotul Andrei Petru de acolo fiind refugiat314. 

În Contul veniturilor încasate şi plăţilor pentru Biserica Sfântul nicolae din iazu în 
cursul anului financiar 1918-1919, la Venituri, Capitolul ii, Venituri proprii imobiliare, nr. 
3, Venitul de la iarba din curtea bisericii, un pogon, se arată că iarba fusese distrusă de caii 
nemţilor, dar s-au încasat 25 lei, deoarece, deși în buget nu se prevăzuse nimic, totuși în 
urma ploilor căzute, se prinsese ceva vegetaţie ce a putut fi valorificată.

La Cheltuieli, Capitolul ii, materiale, nr. 2, Reparaţiuni la casele parohiale, uși, 
ferestre, gard, la curtea distrusă de bulgari și văruitul pe dinafară al caselor s-a prevăzut prin 
Buget suma de 250 lei și nu s-a cheltuit nimic deoarece nu s-a putut face reparaţia totală 
fiindcă nu s-a putut procura sârmă de închis decât după luna aprilie315.

1919 
Planul Moşiei Iazu

La A.n.i.C., inventar 2342, Fond Planuri şi Hotărnicii, nr. 172, există Planul 
Moşiei Statului Iazu, din Judeţul Ialomiţa, Ridicat în plan, parcelat şi aplicat pe 

teren de către Inginerul Statului G. N. Niculescu, Inginer al Statului. 1919. Scara 1:10000. 
În Legenda acestui plan citim: 

1.  246 locuri de casă a câte 0 ha 2000 m² pentru 246 loturi mici / 1 – 246 ... 49 ha 
2000 m².

2.  Analogia de strade şi locuri publice pentru aceste locuri (8000 m² + 4000 ²² + 
4000 m² + 2000 m² + 2000 m² + 2000 m² + 2000 m.p+ 2000 m²) ... 12 ha 5706 m².

3. 246 loturi de cultură a câte 5 ha cu variaţii ... 1233 ha 1567 m².
4. Analogia de drumuri de cultură a câte 823 ... 20 ha 2458 m².
5. Lotul de cultură al noii şcoli ... 5 ha.
6. Lotul de cultură al noii Biserici ... 5 ha.
7. Analogia drumurilor de cultură a 823 m² ... 1 ha 243 m².
8. 6 loturi nr. 247-252 din trupul izolat ... 32 ha 266 m².
9. Analogia drumurilor de cultură 1 ha 243 m².

10. Suprafaţa a 21 locuri de casă a câte 4000 m² ai fostelor loturi mari… 8 ha 4000 m².

314  Învăţător mihail m. iOneSCU, Comuna Brătianu, Judeţul ialomiţa, în A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 1044/1943. 
text aproape identic și la A.n.i.C., Fond m.C.i.P., dosar nr. 486/1946.

315  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 2315/1919.
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11. Analogia stradelor şi locurilor publice 2 ha 1345 m².
12. Suprafaţa islazului comunal de oferit noului sat ... 119 ha 5265 m².
13. Luteria din capul lotului nr. 252 ... 7115 m² totalul planului 1489 ha 1611 m².

1921 
Împroprietărire

Din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei oraşului reşedinţă 
Slobozia Veche, referitor la administraţie, economie, edilitate, cultură-

învăţământ, istoricul localităţii, emis la 2 iunie 1942, la Slobozia, aflăm că împroprietărirea 
din 1921 a unor locuitori din iazu s-a făcut dintr-o zonă limitrofă a oraşului Slobozia:

Suprafaţa circumscripţiei teritoriale a oraşului Slobozia, este de 10.715 ha în total, 
din care suprafaţa de 4.232 ha a fost afectată prin împroprietărirea de la 1921 locuitorilor 
din comunele: traian, Iazu, Amara, Slobozia-nouă, deci reducându-se această suprafaţă 
rămâne neto, în circumscripţia oraşului Slobozia, aşa-zisa moşia Vatra mânăstirii, suprafaţa 
de 6.583 ha316.

1922

La 22 mai 1922 Protoieria Judeţului ialomiţa se împărţea în Protoieriile Călăraşi 
şi Urziceni. La o dată ulterioară, în acelaşi an, localitatea Brătianu devine 

comună de sine stătătoare iar filia de aici devine parohie în ianuarie 1924, la iniţiativa 
Părintelui Paroh Andrei Petru.

1923

La solicitarea Părintelui Protopop de la Urziceni, Părintele Andrei Petru a 
întocmit şi trimis, la 1 iulie 1923, un Raport memoriu copie după Sinodicul 

Bisericii Iazu, păstrat în Arhiva Protopopiatului Urziceni, de o importanţă majoră privind 
istoria Parohiei iazu.

În zilele de 3-4 august 1923 a sosit în iazu inspectorul financiar Vlădoianu, pentru a 
ancheta unele abuzuri săvârșite de perceptorul V. tătaru, din iazu. A chemat văduvele de 
război, din care cea mai mare parte erau la câmp, și a descoperit multe fapte în sarcina 
acestui funcţionar care nici nu era la post, ci după afaceri, ca de obicei.

Atât perceptorul cât și agentul de multă vreme făceau afaceri cu banii statului iar la 
epoca vărsărilor strângeau cu discul de prin sat și acopereau suma.

Astfel, perceptorul lua pește de la bălţi, îl ducea la munte și aducea ţuică în sat. dădea 
bani la diferiţi intermediari să cumpere vite iar până la predarea banilor se preocupa să se 
facă vânzarea lor și altele.

La anchetă s-a mai dovedit lipsa a 42000 lei, plata islazului comunal, sumă nevărsată 
și pe care inspectorul l-a obligat s-o verse imediat.

316  S.J.A.n. ialomiţa, Primăria orașului Slobozia, dosar 593/1942 p. 26-32 orig. în TEZAUR, p. doc. 316, p. 347, 349.



71

Iazu. File de cronică

În privinţa văduvelor de război, perceptorul proceda ca mulţi alţii. nu le dădea decât 
câte un acont, le punea la zile de muncă, etc., plângându-se veșnic că n-are bani în casă. 
Apoi, banii luaţi ca aconturi de la debitori, fără chitanţe, formau un capital bun de speculă. 
Perceptorul nu somase pe cei cu aconturi să achite și astfel se ajunsese ca percepţia iazu să 
aibă cel mai mare debit.

toate aceste matrapazlâcuri aduceau venit bun perceptorului care trăia în larg și în 
lux. Poporul se întreabă mereu: de unde?

Își făcuse rosturile și cu pământul. Cu 10 ani înainte i se dăduseră 10 ha pământ în 
dobrogea. nestabilindu-se acolo, a fost deposedat. În comună fusese împroprietărit cu 5 ha, 
ca mobilizat pe loc (unealtă a nemţilor), comisia de împroprietărire fiind condusă de domnia sa.

Prin diferite intervenţii a reușit să fie iarăși pus în posesia celor 10 ha în dobrogea, 
pe care apoi le-a vândut spre a nu pierde lotul din iazu317.

La 5 octombrie 1923, primar era ion topală, notar – ion tecău iar învăţător diriginte 
al şcolii – neculai Săndulache.

1923-1925

Iazu. Comună rurală, 2 sate: Brătianu, Iazu. Plasa Ţăndărei. Locuitori 3243. - 64 
km. de Călăraşi; 8 km. G(ara). Cioara.

Primar, mihalcea marin. Notar, tecău i. ion. Învăţători: Săndulache neculai, 
Vasilescu C.d. Învăţătoare, Rădulescu irina. Preot Paroh, Petru Andrei.

Băcani: georgescu ghiţă, ionescu marin, Panopol gheorghe, Rădulescu ion, 
Şerbănescu năstase, Ţimbaris Haralambie, Ursea i. ene, Ursea Stancu.

Bănci Populare: 
Unirea, capital 30.100 lei, preşedinte Proca t. ion; 
Ion Eliade Rădulescu, capital 42.052 lei, preşedinte neacşu Barbu.
Cârciumari: Bâtcă dumitru, Broască dumitru, Crăciun Stan, dinu gheorghe, dinu 

gh. marin, gheorghe Anghel, ionescu marin, Păunescu Z. niculae, Păunescu Z. Scarlat, 
Şerbănescu P. ion, Şerbănescu năstase, Udria n. niculae, Udria n. Petre, Zugravu C. ioniţă.

Cismari: Clurşunanu nicolae, Sandu gh. ene.
Manufactură: georgescu ghiţă, Panopol gh., Rădulescu ion, Ţimbaris Haralambie, 

Ursea i. ene, Ursea Stancu.
Mori (sistematice): manolescu em. i.
Viticultori: Călinescu ion, Chiru Stan, gheorghe Anghel, ion Ştef., Păcală Barbu, 

Udrea dumitru318.

317  „Drapelul Ialomiţei”, 25 septembrie 1923, p. 3.
318  Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1923-1924, vol. ii, editura „SOCeC&CO“ S.A. SOC. AnOn., București, p. 

373. Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1924-1925, vol. ii, editura „SOCeC&CO“ S.A. - București, p 373.
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1925

Între Falimentele declarate în cursul anului 1925 figurează şi dumitru R. Bâtcă, 
din Brătianu, cu o cârciumă319.

1926

În Lista de Avize date de Camera (de Comerţ şi Industrie Călăraşi) pe luna 
februarie 1926 pentru înscrierea de firme la Tribunalul Ialomiţa, la nr. 2 figurează 

ioan t. Proca, din Brătianu pentru Comerţ cu manufactură și coloniale320.
Într-un Tablou de poliţele protestate de la 1 februarie-31 martie 1926, figurează la 16 

martie 1926, Andrei i. Ştefan. i-a cerut protestul Casa de Credit Agricol, pentru o poliţă în 
sumă de 6000 lei321.

Într-un Tablou de Efectele Comerciale protestate pe timpul de la 20 septembrie-15 
noiembrie 1926, figurează la 21 octombrie 1926, Ştefan Cântă Bine, din Brătianu. i-a cerut 
protestul Casa de Credit Agricol, pentru o poliţă în sumă de 6000 lei. La aceeaşi dată şi tot 
din Brătianu figurau nicolae Panţoru, Stan V. Bălan, Zaharia tătaru şi ion gh. Preda, 
protestaţi tot de Casa de Credit Agricol, pentru poliţe de: la primul de 15.000 lei, la al doilea 
de 13.000 lei, la al treilea de 6.000 iar la al patrulea de 12.000 lei322.

Într-un Tablou de poliţele protestate de Judecătoria Mixtă Slobozia-Ialomiţa, de la 27 
octombrie la 15 noiembrie 1926, figurează la 10 noiembrie 1926, dumitru Broască, din iazu. 
i-a cerut protestul Banca Franco-Română, pentru o cambie în sumă de 3000 lei323.

Într-un Tablou de poliţele protestate de Judecătoria de Ocol Ţăndărei, de la 11 până la 
18 ianuarie 1926, figurează la 12 ianuarie 1926, ene S. năstase, din iazu. i-a cerut protestul 
nicolae Stamate, pentru o sumă de 11.800 lei324.

1925-1929

Iazu. Comună rurală în Judeţul Ialomiţa: 1250 locuitori (1925-1926)/ 1280 
locuitori (1927)/ 1306 locuitori (1928)/ 1360 locuitori (1929).

tribunalul Călărași. Judecătoria de Ocol: Slobozia. Staţie de Cale Ferată Cioara la 
12 km. 

Staţie Poştală Ţăndărei. Primărie. Percepţie.
1 Biserică Ortodoxă, 2 şcoli primare.
Acoperitori de case: dumitrache V. grigore, ghiţă gh. Barbu, ion d. dumitrache. 

319  „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Călăraşi”, februarie-martie 1926, p. 41.
320  „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Călăraşi”, februarie și martie 1926, p. 32.
321  „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Călăraşi”, aprilie 1926, p. 38
322  „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Călăraşi”, decembrie 1926, p. 32, 43-44.
323  „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Călăraşi”, decembrie 1926, p. 52, 55.
324  „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Călăraşi”, februarie și martie 1926, p. 47.
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Băcănii: Chiriac Voinescu, marin Chirculescu, nicolae n. Udrea, dumitru Broască, 
niculae Z. Păunescu, gheorghe Panopol, Petre n. Udrea, Ugu S. Răduceanu, Răducanu 
neagu, Ademovici A.

Bănci: Banca populară Ion Eliade Rădulescu.
Cârciumari: niculae n. Udrea, dumitru Broască, niculae Z. Păunescu, Petre n. 

Udrea, Răducanu S. neagu.
Cismari: niculae Cherșunaru. Croitori: ion. Al. mândrea.
Dogari: Anton dobrin. Fierari: gheorghe Orzea, ghiţă Covaciu.
Dulgheri: dumitru gh. grigorescu, Cristache n. Andrei, dumitrache V. grigore.
Mori: gheonca moise maria (1925-1928)/ gheonca Constantin, Slotea nicolae 

(motor) (1929).
Rotari: tănase S. Armă, Anton n. Loagăr.
Agricultori: Udrea n. dumitru, Udrea n. niculae325.
Satele iazu şi Brătianu erau evidenţiate în 1928 în Ghidul drumurilor din România326.
La 19 februarie 1928, învăţătoarea Aurelia ionescu, de la Şcoala iazu, participa la o 

şedinţă a Cercului Cultural iazu, ţinută la Smirna, cu o prelegere despre adevărata metodă 
a predării scris-cititului327.

În ziua de duminică 19 februarie a(nul). c(urent). (1928, n.n.), Cercul Cultural Iazu şi-a 
ţinut şedinţa în Comuna Smirna cu următorul program: dimineaţă de la ora 8-12 toţi învăţătorii 
cercului au luat parte la şedinţa intimă în care timp domnişoara Enuţa Teodorescu-Smirna a 
ţinut o lecţie model din Abecedar, după care a urmat o dezvoltare a „Metodicei scris-cetitului” 
de (către) domnişoara Aurelia Ionescu – Iazu, scoţând în evidenţă adevărata metodă a predării 
scris-cetitului de astăzi.

În după-amiaza zilei, elevii Şcolii primare Smirna, sub conducerea harnicului director 
Luca Lupaşcu şi a inimoaselor învăţătoare, domnişoarele Olimpia Furcoiu şi Enuţa Teodorescu, 
au executat un frumos şi bogat program format din coruri, dansuri naţionale, declamaţii precum 
şi piesa de teatru Curcanii.

Sala a fost neîncăpătoare faţă de numărul sătenilor doritori de cultură. Au luat parte toţi 
învăţătorii Cercului Cultural Iazu.

Domnul învăţător Mihail Ionescu – Brătianu a vorbit sătenilor despre Respectarea 
avutului public şi ajutorarea lui, terminând prin cuvintele:

325  Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, editura Rudolf mosse, S.A., București, 1925-1926, 
p. 1112; Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, editura Rudolf mosse, S.A., București, 1927, 
p. 1427; Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, editura Rudolf mosse, S.A., București, 1928, 
p. 1357-1358; Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, editura Rudolf mosse, S.A., București, 
1929, p. 1085.

326  AUtOmOBiL-CLUB RegAL ROmÂn, Ghidul drumurilor ..., planșa 37.
327  „Cultura Poporului”, 4 martie 1928, p. 4.
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„Acum să fim cu toţii uniţi şi să dăm tot concursul la prosperitatea ţării, mai ales acum 
când duşmanii de jur-împrejurul nostru, stau cu ochii pe noi şi uneltesc atât în ţară cât şi în afară, 
contra noastră”.

Domnişoara învăţătoare Eugenia Popescu – Miloşeşti şi dezvoltat conferinţa Bolile sociale 
şi infecţioase, scoţând în evidenţă ravagiile ce aduc aceste boli în pătura poporului, arătând modul 
de a se putea cineva feri precum şi de a le trata în cazul când le-a luat.

Şezătoarea a fost încheiată de domnul Învăţător N. Sandulache, preşedintele cercului, 
care a lămurit prin câteva cuvinte rolul şi importanţa cercurilor culturale la sate, care deschid 
ochii sătenilor arătându-le ce trebuie să facă, îndrumându-i pe calea cea adevărată pentru binele 
şi propăşirea ţării328.

Cercul Cultural Iazu este în plină activitate. Astfel în ziua de 25 martie a(nul). c(urent). 
(1928, n.n.) şi-a ţinut şedinţa în Comuna Brătianu, cu următorul program:

La ora 8 a.m. toţi învăţătorii din cerc au fost prezenţi. Doamna învăţătoare S. Tercea – 
Traianu a ţinut o lecţie model de cetire la clasa a II-a.

Domnişoara învăţătoare Lenuţa Iosif – Traianu a dezvoltat, în legătură cu lecţia ţinută, 
metodica cetirii precizând că cetirea în şcolile primare este temelia studiilor. A urmat critica 
lecţiei ţinute. 

Şedinţa intimă a luat sfârşit la ora 12.
La ora 2 p.m., mulţimea, fete şi flăcăi, tineri şi bătrâni, pâlcuri, pâlcuri se îndreptau către 

şcoală pentru serbare şi pentru a mai asculta sfaturi de la cei ce se numesc condeierii satelor.
Serbarea este începută prin cuvântul de deschidere al domnului învăţător Dumitrache 

Vasilescu – Director al Şcolii Brătianu, vestindu-i că învăţătorii de prin împrejurimi au venit 
pentru ca să spună multe lucruri frumoase şi folositoare sătenilor. 

A vorbit apoi domnul învăţător R. Silvestru – Traianu despre Sădirea pomilor şi îngrijirea 
lor, explicând amănunţit cum trăiesc sădiţi pomişorii şi îngrijiţi pentru a putea avea pomi buni, 
frumoşi şi fructe gustoase iar domnişoara învăţătoare Olimpia Furcoi a dezvoltat în faţa sătenilor 
conferinţa Combaterea alcoolismului, enumerând toate nevoile, crimele şi blestemăţiile ce vin pe 
capul omului din cauza beţiei. Cu multă îndemânare, în cuvinte frumoase, a insuflat în inima 
sătenilor o teamă, o grijă mare despre această plagă, această urgie a alcoolului, care aduce omului 
numai rele. A terminat prin cuvintele.

„Iubiţi săteni! Dacă poporul român a ştiut şi a putut să rabde, să sufere toate greutăţile 
şi nevoile din trecut, a suferit grozăviile barbarilor, nedreptăţirile, precum a putut să rabde, să 
înfrângă chiar duşmanii în războaie, făurindu-şi o Românie Mare, cum n-ar putea să se înfrângă 
de la această grozav de rea patimă a alcoolului? 

Nu vă descurajaţi cei căzuţi în păcat! Îndreptaţi-vă! Timp mai este şi nu vă lăsaţi târâţi 
cu sila în ghearele alcoolului care este sămânţa diavolului lăsată pentru nenorocirea sufletelor”.

Cuvântarea a lăsat o adâncă impresie în popor.

328  Scrisori din toată ţara. Din Ialomiţa, de la Cercul Cultural Iazu, 19 februarie 1928, Învăţător g. n. Vasilescu – griviţa, 
„Cultura Poporului”, 25 martie 1928, p. 4.
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Printre cuvântări au avut loc coruri, recitări, dansuri naţionale şi s-a jucat o frumoasă 
piesă de teatru. Meritul îi revine domnului învăţător Dumitrache Vasilescu, care este un muzicant 
desăvârşit şi neîntrecut prin împrejurimi.

Şedinţa publică a luat sfârşit la ora 6 p.m. prin cuvintele domnului învăţător N. Sandulache, 
preşedintele cercului cultural, mulţumind sătenilor şi urându-le sănătate şi spor la muncă.

La şedinţa acestui cerc a luat parte şi domnul Aurică Ionescu – Grindu, subrevizor al 
activităţii extraşcolare în această circumscripţie, plecând cu o impresie foarte bună despre munca 
desfăşurată de Cercul Cultural-învăţătoresc Iazu329.

Comuna Iazu are şcoală cu material didactic complect.
Primăria Comunei Brătianu într-o magherniţă unde lucra şi o funcţionară330.
La 9 decembrie 1928 a avut loc prima șezătoare dată de elevii Şcolii primare din 

Comuna Brătianu sub conducerea învăţătorilor331. 
Ţinută la ora 2 p.m., deși în același timp erau programate și întruniri politice, 

manifestarea s-a bucurat de un numeros public. elevii au cântat sub conducerea 
învăţătorului t.d. Săndulache.

Sub conducerea tânărului învăţător m. Chiţoiu au urmat recitări de poezie și dansuri 
naţionale. Programul a continuat cu piesa Paiaţele satelor de n.d. Voiculeţ.

Printre numerele din program au vorbit învăţătorul t.d. Săndulache despre 
Importanţa şezătorilor la sate și învăţătorul m. Chiţoiu despre Portul naţional.

La orele 4 p.m., când manifestarea a luat sfârșit, directorul școlii, d.C. Vasilescu, a 
mulţumit tuturor332. 

La 31 decembrie 1929, la Prefectura Judeţului ialomiţa erau înscrise mai multe 
automobile, camionete, camioane etc., nici una din iazu dar din Brătianu era turismul 
Overland al lui tudorică dumitrescu333.

1930

În zilele de 5 și 6 octombrie 1930, s-a ţinut la Slobozia Expoziţia de cai produşi 
din armăsarii statului din Judeţul Ialomiţa, la care s-au acordat 9 medalii de aur, 

o medalie de argint și 91 de premii. Camera de Agricultură a contribuit și ea la premiere cu 
15 pluguri și 10.000 lei.

Între cei premiaţi pe locul al iii-lea, cu 300 lei, a fost și Andrei Loagăr, din iazu, pentru 
calul ghiţă, de culoare neagră, rasa ghizdei334.

329  Scrisori din toată ţara. Din Ialomiţa, de la Cercul Cultural Iazu, 19 februarie 1928, Învăţător g. n. Vasilescu – griviţa, 
„Cultura Poporului”, 29 aprilie 1928, p. 6.

330  teodor maur, Ce-am mai văzut prin judeţ, „Tribuna”, 16 noiembrie 1928, p. 3.
331  „Tribuna”, 7 decembrie 1928, p. 2.
332  „Tribuna”, 25 decembrie 1928, p. 3.
333  „Monitorul Judeţului Ialomiţa”, luni, 20 ianuarie 1930, p. 5-7.
334  „Plugarul ialomiţean”, octombrie 1930, p. 1, 9.
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1931

În ziua de 2 octombrie 1931 a izbucnit un incendiu la gospodăria lui năstase 
S. ene din iazu, arzându-i două șire de paie de orz și două căpiţe de fân. 

Proprietarul nu era asigurat iar focul fusese pus de copilul său, nicolae, în vârstă de 4 ani. 
Paguba se ridica la 4000 lei. Cazul se cerceta de către Sava gropineanu, șeful postului 
Brătianu335.

1932

În 1932, candidat la Primăria iazu era d. Rădulescu, pe atunci Președinte al 
Comisiei interimare336.

1931-1932 
Parcelarea definitivă a loturilor împroprietăriţilor din 1921

La A.n.i.C., inv. 719, Fond ministerul Agriculturii şi domeniilor, Reforma 
Agrară din 1920-1945, nr. 114, există un document, din 1931, referitor la 

parcelarea definitvă: 
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Direcţia Cadastrului, Planul loturilor cedate 

locuitorilor din Comuna Iazu de pe Moşia Iazu, fostă Propr(ietatea). Statului, Jud(eţul). 
Ialomiţa, Comuna Iazu, Scara 1:5000, Anul 1931. 

documentul prezintă o Situaţie parcelară: 87 loturi în suprafaţă de 406 ha 0262 m²; 
disponibil 1 ha 0000 m², drumuri 8 ha 3073 m²/ total 415 ha 3336 m².

În 6 februarie 1932 februarie 6, la Călărași, s-a întocmit un Raport al directorului 
Serviciului Agricol a Jud(eţului). ialomiţa, către direcţia Reformei Agrare din ministerul 
Agriculturii și domeniilor, referitor la abuzurile săvârșite de autorităţi la parcelarea loturilor 
împroprietăriţilor din 1921, al cărui text îl redăm mai jos:.

România/ Stema României
ministerul Agriculturii și domeniilor/ Serviciul Agricol ialomiţa
nr. 613 din 6 februarie 1932

Domnule Ministru,

Sesizat de plângerile mai multor locuitori din Comuna iazu, cum că au fost 
schimbaţi cu ocazia parcelării definitive de pe loturile, care au fost cultivate de 

ei 10 ani, fapt ce a fost reclamat și ministerului și care a făcut obiectul ordinului dvs. nr. 
185271 din 25 august 1930; 289329 din 23 decembrie 1930; 10168 din 19 ianuarie 1931; 
55402 din 12 martie 1931 și 227119 din 17 octombrie 1931. 

335  „Biruinţa”, 11 octombrie 1932, p. 4.
336  „Biruinţa”, 1 decembrie 1932, p. 4.
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ne-am transportat, împreună cu șeful Regiunii Agricole Ţăndărei, în Comuna iazu 
și la primăria Comunei, faţă fiind mare parte din locuitorii ce au fost împroprietăriţi pe 
moșia Lata Sărata, am constatat următoarele:

moșia de circa 412 ha a fost parcelată în 1921, de Serviciul Agricol, în 88 de loturi, 
care au fost atribuite la 88 locuitori în întinderea stabilită pentru fiecare de Comitetul de 
Ocol din 1920.

În 1922, la revizia tablourilor de împroprietărire s-au exclus 4 lotași iar loturile s-au 
atribuit la 4 lotași, între care lotul nr. 61 lui dimitrie Petrescu agronom. mai târziu dimitrie 
Petrescu își transferă drepturile în altă parte, iar terenul rămas liber se arendează la diverși. 

În 1930, Cadastrul trimite delegat pentru parcelare, când s-a stabilit și s-a căzut de 
acord cu toţi locuitorii să se menţină parcelarea și mai ales rânduirea pe teren din 1921, 
verificându-se numai suprafaţa loturilor din punct de vedere al măsurătoarei. 

Cum însă la parcelarea cadastrală, prin crearea de drumuri și măsurătoare perfectă, s-a 
micșorat suprafaţa totală cu 5 ha, s-au redus loturile de la 88 la 87, ba mai mult loturile de la 
61, 62, 63 și 64 s-au redus prin noua parcelare, făcându-se loturile mai scurte și dându-se o 
parte din teren pentru completarea loturilor nr. 50, așa că a încăput numai loturile 61, 62 și 
63, iar 64 vine unde a fost 65 și 65 unde a fost 66 și așa mai departe, fiecare lot vine cu un 
număr înapoi.

Când s-a făcut parcelarea în 1930, primarul marin Anghel care avea lotul nr. 8, deși 
nu se schimbase prin parcelare lotul său, și l-a schimbat la 15 și tot așa câţiva favoriţi ai săi 
așa cum se vede din procesul-verbal, așa că cu drept cuvânt locuitorii cer să se facă dreptate.

Până la nr. 61 urma să nu se facă nici o schimbare, căci loturile corespund cu cele 
vechi totuși cei puternici și-au schimbat loturile de la nr. 61 în sus s-a făcut schimbare căci 
loturile vechi 61, 62, 63 și 64 au fost scurtate din capete și s-au făcut 3 loturi în loc de 4 și 
anume loturile 61, 62 și 63, iar lotul 64 care era paralel cu cele 3, acum vine perpendicular 
și paralel cu loturile 65, 66 etc. așa cum se arată prin schiţa alăturată.

Pentru remedierea acestor stări de lucruri propun ca fiecare să vie la lot, așa cum 
urmează pe tabloul ce l-am găsit întocmit în 1921 și care presupune aproape perfect cu 
folosinţa de 10 ani a lotașilor. nemulţumit însă rămâne un singur locuitor prin această 
împărţire, acualul primar ene St. năstase care a cumpărat lotul vechi nr. 61 de la mihai 
Stănescu, acesta având drept la lotul nr. 72.

Schimbarea aceasta mihail Stănescu a făcut-o în 1930, cu ocazia parcelării 
Cadastrului. Primarul nu vrea să ia lotul nr. 72 fiindcă este teren mai slab.

Supunându-vă cele mai sus la cunoștinţă vă rog a decide.
Se alătură și procesul-verbal cu modificările ce propun.
direcţia Serviciului Agricol Judeţean/ inspector ss. indescifrabil
ștampila/ Subdirector ss. indescifrabil/ domniei sale
domnului ministru al Agriculturii și domeniilor.
direcţia Reformei Agrare, București337

337  A.n.i.C., Fond Reforma Agrară din 1921, dosar 58/1930-1934, f. 50, orig., în TEZAUR, doc. 278, p. 302-303.
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1933

Între proiectele inginerului Solacoglu, şeful Serviciului tehnic al Judeţului ialomiţa 
erau reconstrucţia a cinci podeţe tubulare de beton de pe şoseaua judeţeană 

Urziceni-Reviga-griviţa-iazu-murgeanca-Ţăndărei, plantarea diferitelor porţiuni de pe margi-
nea şoselei Urziceni-grindu-Reviga-iazu-Ţăndărei, terasamente pe şoseaua Călăraşi-Slo-
bozia-iazu, km 7.600-10.000, aprovizionare de piatră pe şoseaua Călăraşi-Slobozia-iazu, 
km 5.200-7.600338.

1934

În 16 martie 1934, restanţieri din iazu la plata abonamentului la ziarul „Biruinţa” 
erau nicolae Rădulescu, notarul ion Fetecău, ion m. nicolae şi Zainea grigore 

cu câte 300 lei339. 
Prefectul nicolae Băleni a alocat fonduri în bugetul Judeţului ialomiţa pentru 

construcţii şi reparaţii de şcoli, biserici şi primării. Pentru Şcoala din Brătianu, în anul 1934, 
s-a prevăzut suma de 30000 lei iar pentru Şcoala din iazu – 15000 lei340.

(ioan Fetecău, notarul Comunei iazu)
Conştiinciozitatea în serviciu e astăzi un lucru foarte rar şi abia o mai găseşti pe ici, pe 

colo, pe unde au mai rămas funcţionari din alte generaţii, oameni din „vechea gardă”, ai unor 
timpuri de mai multă omenie.

Am avut bucuria să-l întâlnim de curând, în desele noastre drumuri, pe domnul Ioan 
Fetecău, notarul Comunei Iazu, unul dintre vechii notari din Ialomiţa341.

L-am întâlnit în zori de ziuă, bătătorind încă vioi şi în putere, drumul de la Smirna, 
comuna în care domiciliază, până la Iazu, unde îl cheamă datoria.

Regulat, de 22 ani de zile, de aproape un sfert de veac, domnul Fetecău bate acest drum 
pe jos, la dus şi la întoarcere, punctual întotdeauna, nelipsind nici o zi şi nici o minută. Şi n-are 
mai puţin de făcut decât 6 km la dus şi tot atâta la întoarcere.

Apoi, de bună seamă că acest lucru dovedeşte că domnul Fetecău e un om cinstit, care 
slujeşte cu credinţă de atâta amar de vreme pentru o simbrie modestă, necesară existenţei sale şi 
a alor săi şi că trebuie să aibe destule sarcini şi, mai vârtos, că nu s-a lins pe degete de miere, dacă 
într-un sfert de veac n-a putut să-şi facă măcar o brişcă şi să-şi cumpere un cal, care să-l transporte 
mai comod la datorie, domnia sa având o familie împovărată iar cei doi cai ce-i are de-abia că-şi 
menţine cu ei gospodăria, făcând şi plugărie. Nu.

Pe ploaie, pe vânt, pe furtună, pe crivăţ sau pe arşiţă, domnul Fetecău merge întotdeauna 
pe jos, apostoleşte şi cronometric la post.

338  „Glasul Bărăganului”, 6 octombrie 1933, p. 3-4.
339  „Biruinţa”, 16 martie 1934, p. 4.
340  „Biruinţa”, 10 august 1934, p. 1.
341  Şi autorul unei Monografii a Satului Iazu, din anul 1915. notar, absolvent al Şcolii de notari, intrat în funcţie la 1 

aprilie 1912.
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Faptul acesta vorbeşte atât de mult, atât de elocvent, este în marea şi omeneasca lui 
simplitate, încât ne îngăduim să cerem pentru acest om al datoriei adevărate, medalia aceea care 
se cheamă Serviciu credincios.

Domnul Fetecău o merită cu prisosinţă342.
(ene Urse, primarul Comunei Brătianu)
În fruntea Comunei Brătianu a revenit ca primar domnul Ene Urse, care a mai deţinut 

această calitate în anii 1927-1928, timp în care s-a remarcat prin frumoase realizări săvârşite 
în interesul comunei, realizări ale căror urme se pot vedea şi astăzi.

Frumosul local de şcoală ce se vede în Comuna Brătianu este, printre altele, opera exclusivă 
a domnului Ene Urse.

Tot domniei sale i se datoreşte şi împroprietărirea cu locuri de casă în terenurile anume 
destinate a multora dintre cei îndreptăţiţi la acest lucru ca foşti luptători pentru întregirea 
neamului.

Cunoscând deci activitatea din trecut a domnului Ene Urse, ne-am bucurat mult că l-am 
regăsit în fruntea comunei şi am căutat să aflăm ce proiecte de interes obştesc are pentru viitor.

Local pentru Primărie
Primea mea grijă, ne spune domnul Ene Urse, este să creez venituri cât mai mari comunei 

ca să pot constitui cât mai degrabă un local pentru primărie, demn de comuna noastră.
Acest lucru este o veche intenţie a mea, dar lipsa de fonduri şi timpul nu mi-au permis să 

o aduc la îndeplinire în scurtul meu primariat de la 1927-1928, iar cei ce-au venit după mine 
n-au făcut absolut nici un efort în această direcţiune.

De astă dată voi pune la contribuţie toată energia de care sunt capabil şi nu voi mai lăsa 
comuna fără local de primărie, fiindcă acest lucru este de o strictă necesitate.

Şoselele
Într-un grad tot aşa de înalt mă preocupă şi refacerea şoselelor şi drumurilor din comună, 

care au fost atât de neglijate încât au devenit impracticabile.
Buna stare a drumurilor şi şoselelor este de foarte mare importanţă şi acest lucru, pe lângă 

că aduce mari foloase economice populaţiei, dar înseamnă un esenţial indiciu de civilizaţie şi eu 
doresc ca această comună să se prezinte cât mai bine din acest punct de vedere.

Biserica şi Şcoala
Mă preocupă şi viaţa spirituală a comunei, care se rezumă în biserică şi şcoală. 
Intenţionez să renovez, îndată ce-mi va fi posibil, înfrumuseţând-o, aşa cum se cuvine, 

biserica ce o avem şi voi face apel la toată lumea ca să contribuie la înzestrarea ei cu odoare şi 
altele, ca să ne prezentăm cuviincioşi în faţa lui Dumnezeu, ca buni creştini ce suntem.

Voi da, de asemenea, tot concursul meu şcoalei ca să prospereze şi să-şi îndeplinească 
menirea. De aceea fac un apel de sinceră colaborare şi preotului şi învăţătorilor comunei. Cred 
că nu voi fi refuzat.

342  „Glasul Bărăganului”, 15 februarie 1934, p. 3.
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Mai am şi alte gânduri bune dar sunt în funcţie de timp şi de bani. Eu îmi voi da însă toate 
ostenelile să le aranjez pe toate cu bine.

Declaraţiile domnului Ene Urse ne-au satisfăcut îndestul, ele dovedindu-ne un om chibzuit 
şi cu bună înţelegere pentru nevoile obşteşti adevărate.

Îi urăm din inimă tot succesul343.
În anchetele noastre prin judeţ nu am putut trece cu vederea pe simpaticul primar al 

Comunei Brătianu, domnul Ene Ursu, persoană cu o mare dragoste pentru ogorul pe care îl 
munceşte cu râvnă cât şi pentru comuna sa în care a făcut reale îmbunătăţiri.

Este de ajuns să amintim că, de când a fost numit primar, a reuşit, într-un timp relativ 
scurt, să se îngrijească îndeaproape de soarta şcolilor, a bisericii şi în special a şoselei şi străzilor 
din comună, pentru a vedea câtă bunăvoinţă şi putere de muncă depune acest om pentru binele 
locuitorilor şi pentru estetica Comunei Brătianu.

Domnul Ene Urse a ajutat în grele nevoi populaţia cu banul şi fapta sa iar de când este 
primar e veşnic pe drum, pe la toate autorităţile ca să servească pe cetăţenii săi.

Domnia sa face cinste regimului şi este unul dintre fruntaşii Partidului Liberal, cu care 
acesta se poate mândri.

În curând vom avea ocaziunea să publicăm şi alte fapte frumoase ale domnului Ene Urse344.

1935 
(Mici funcţionari la Brătianu şi Iazu)

La Brătianu.
Aici este primar domnul Ene Ursu, despre a cărui activitate ne-am ocupat în ziarul nostru. 

Suntem primiţi cu bunăvoinţă. Doamna Urse, o bună gospodină, face trataţiile obicinuite 
(dulceaţă şi cafea).

Primarul mă însoţeşte la primărie unde am găsit funcţionarii la datorie. Ne explică, de 
asemenea, despre nevoile comunei şi ale sătenilor care sunt în complectă sărăcie din cauza secetei 
ce a bântuit vara trecută.

Am mai luat diferite informaţiuni de la unii săteni pentru notar, de(spre) care un ins ne 
şoptise că ar fi un mare ghişeftar, dar n-am dovedit nimic şi nici nu ni s-a dat vreo declaraţie în 
această privinţă.

În schimb, unii dintre săteni s-au plâns contra fostului perceptor Radu Tătaru despre ale 
cărui isprăvi ne vom ocupa într-un număr viitor al ziarului nostru.

La Iazu.
Primarul comunei, domnul Ioan Tătaru, fost multă vreme perceptor, gospodăreşte azi 

această comună cam sărăcuţă, fără venituri. Deplânge situaţia consătenilor sărăciţi cu desăvârşire 

343  ilie i. JUgĂnARU – Albești, De vorbă cu domnul Ene Urse, primarul Comunei Brătianu, constatări şi proiecte, „Glasul 
Bărăganului”, 15 februarie 1934, p. 3.

344  De vorbă cu primarii satelor, Comuna Brătianu, „Biruinţa”, 25 iunie 1934, p. 2.
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de anul secetos ce a trecut. Cei mai mulţi n-au nutreţ pentru vite şi porumb pentru hrana lor. Sunt 
într-o situaţie cum de mult n-au mai fost.

Se adună la primărie.
– Uite! Toţi aceştia (pe) care-i vedeţi (erau adunaţi un număr de săteni) sunt veniţi că 

poate le vor veni şi lor vreun ajutor de la stat, să-şi salveze viaţa şi sănătatea ce le e ameninţată 
de sărăcie şi mizerie.

– Dar notar ai bun? întrebarăm noi.
– Tocmai ce ne trebuia, răspunse domnul Tătaru cu voce hotărâtă. Înlesneşte pe săteni 

în nevoile lor, le dă sfaturi bune şi-i îndrumează pe căi bune. Ca funcţionar îşi face pe deplin 
datoria.

Aşadar, domnul N. Dumitrescu, notarul Comunei Iazu, este printre bunii notari din judeţ 
care îşi face conştiincios datoria şi ştie cum să se comporte faţă de populaţiunea comunei.

În partea stângă a şoselei Brătianu-Smirna, ce străbate centrul Comunei Iazu, la centrul 
satului se observă un podeţ nou în vale. Întrebând un sătean ce întâmplător trecea pe lângă noi, 
ni s-a spus că acest podeţ e de mare folos sătenilor. Aici domnule, adaugă el, se scurgea apă de 
multe ori, în mare cantitate, aducea boli în familiile noastre. Astăzi, prin acest podeţ, făcut de 
actualul nostru primar, apa nu mai staţionează. I s-a făcut scurgere spre valea aceea mare (arată 
cu mâna spre M(iază-)Z(i)345.

(Înştiinţare)
În urma intervenţiei noastre, următorii invalizi de război, nerevizuiţi în 1934, sunt 

chemaţi la revizuire pe ziua de 20 aprilie 1935.
Sunt chemaţi cu ordine de chemare speciale pe ziua de 19 aprilie, ora 8 dimineaţa, la 

cercul de Recrutare Ialomiţa iar de aici cu vagon special vor fi trimişi la Bucureşti, astfel ca, la 
ora 4 dimineaţa, în ziua de 20 aprilie c(urent). să fie la Spitalul Militar Bucureşti.

Pe baza ordinelor de chemare au trenul gratuit, atât la dus, cât şi la întoarcere. 
Deocamdată au fost chemaţi numai aceştia, în curând venindu-le rândul şi celorlalţi: (...) 
Petroşanu Ion – Iazu, (...)346.

În programul de lucru pentru anul 1935 şi supus spre aprobare Comisiei interimare 
a Judeţului ialomiţa se prevedea aprovizionarea cu piatră şi nisip a şoselei judeţene Călă-
raşi-Slobozia-iazu, refacerea terasamentului şoselei Urziceni-grindaşi-grindu-Colelia-Revi-
 ga-griviţa-iazu-murgeanca-Ţăndărei şi construirea unui pod de 1 m.l. între Slobozia nouă 
şi gheorghe Lazăr pe şoseaua judeţeană Călăraşi-Slobozia-iazu347.

345  ilie i. JUgĂnARU – Albești, Printre micii funcţionari cutreierând prin nordul judeţului, „Glasul Bărăganului”, 28 fe-
bruarie 1935, p. 3.

346  Înștiinţare, „Cuvânt către invalizi, văduve şi orfani de război”, 6 aprilie 1935, p. 3.
347  „Voinţa Ialomiţei”, 8 martie 1935, p. 3.
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1936

Învăţătorul Costea Broască a înfiinţat, Farmacia şcolară Preot Andrei Petru, 
ajutat de învăţătorul nicolae V. Andreescu şi cu sprijinul material al 

farmacistului Silvestru Petrescu, din Bucureşti. Farmacia a împărţit gratuit medicamente348.
Comisiunea interimară a Judeţului ialomiţa într-una din şedinţele zilelor de 2 şi 3 

octombrie 1936, a hotărât distribuirea de ajutoare din bugetul judeţului pentru construcţii 
de biserici, şcoli şi primării. Comuna iazu a primit suma de 5000 lei pentru şcoală349.

1939 
(Căminul Cultural Barbu (Ştefănescu) Delavrancea din Comuna Iazu)

Rostul căminurilor culturale începe să fie din ce în ce mai preţuit şi înţeles în lumea satelor 
noastre. În judeţul nostru, deşi într-un număr redus, activitatea depusă de îndrumătorii 
căminurilor culturale merită toată atenţiunea şi încurajarea.

Astfel, Căminul Cultural Barbu (Ştefănescu) Delavrancea din Comuna Iazu, de sub 
însufleţita conducere a Preotului Iconom Nicolae Mateescu, desfăşoară o muncă vrednică de 
laudă pe tărâmul îndrumării şi luminării păturii populare.

Prin serbări, conferinţe, coruri şi diferite consfătuiri organizate în cadrul şi sub auspiciile 
instituţiei căminului cultural, se pun bazele solide ale unei vieţi sănătoase şi rodnice la sate, 
încălzită la flacăra veşnic vie a binefacerilor culturii şi civilizaţiei moderne.

Cu ocazia sărbătorilor Naşterii Domnului, Părintele Econom Nicolae Mateescu a 
organizat serbări şi coruri cu flăcăi, fetele şi străjerii satului, adunând fondurile necesare 
întreţinerii şi propăşirii instituţiei căminului.

În frumoasa operă culturală ce îndeplineşte, cu râvnă şi nobilă pasiune pe tărâmul 
promovării culturii săteşti, sfinţia sa este ajutat, în mod dezinteresat, de domnii învăţători Costea 
D. Broască, directorul şcolii, Dumitru L. Crăciun, Andrei Udrea, Nicolae Udrea – student teolog, 
domnişoara doctor R. Ceamnliski şi Radu Toma – cântăreţ350.

1940

La 1940, în secţiunea de mulţumiri a unei reviste bisericeşti, Parohia iazu 
mulţumea lui Barbu neacşu, ioana Stan şi m. Zlotea pentru donaţia de obiecte 

de cult precum şi enoriaşei i. Chirculescu, care donase 2 ha teren arabil351.

348  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 627/1944, f 7f. 
349  „Voinţa Ialomiţei”, 10 octombrie 1936, p. 4.
350  Activitatea Căminului Cultural Barbu (Ştefănescu) Delavrancea din Comuna Iazu, „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
351  „Tomis”, mai 1940, nr. 5, p. 32.
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1941

Casele erau construite din paiantă şi câteva din cărămidă. Acoperişul majorităţii 
caselor era din tablă şi la câteva case din stuf. doar câteva case aveau pivniţă. 

erau pardosite cu pământ şi câteva cu podea.
Aprovizionarea cu apă se făcea din fântâni neigienice şi cu apă nepotabilă. nu se 

făceau iazuri şi gropi în care să se strângă apă pentru adăpatul vitelor.
Locuitorii se hrăneau în mod obişnuit mai mult cu mămăligă, deşi la fiecare 

gospodărie se găseau cuptoare de copt pâine.
În perioada 1936-1940 nu s-au declarat epidemii. erau cazuri de malarie în sat. nu erau 

în sat locuitori guşaţi. nu erau moaşe calificate în sat, ci la 5 km depărtare, în satul Smirna.
Cel mai apropiat medic se găsea la 10 km în Comuna griviţa, cea mai apropiată 

farmacie - la 12 km, în Comuna Cioara-Brăila, cel mai apropiat spital - la 20 km, în oraşul 
Slobozia.

Portul nu se mai păstra.
Obiceiurile vechi mai însemnate care se mai păstrau erau:
În noaptea Sfântului gheorghe locuitorii erau atenţi pentru că jucau comorile, ca să 

le descopere.
Vrăjitoarele făceau farmece pentru luarea manei la vaci şi semănături.
În dimineaţa de 9 martie, de Sfinţii 40 de mucenici, se făceau focuri prin curte, ca să 

fugă animalele şi insectele stricătoare de la pomi.
La sărbătorile mari, locuitorii se duceau la Cruci răzleţe, pe câmp, cu vitele bolnave 

şi le ocoleau, pentru însănătoşire.
exista şcoală primară în sat, înfiinţată odată cu satul, unde preda învăţătorul Petcu. 

Clădirea era făcută în anul 1905.
nu erau gospodării aşezate la mai mult de 3 km de şcoală.
erau 15 locuitori abonaţi la ziare.
Prin sat treceau în mod obişnuit ţigani nomazi, circa 10 şatre/corturi pe an, 

primăvara, vara şi toamna. Stăteau 3-4 zile, timpul necesar pentru exercitarea meşteşugului 
lor: spoitori, căldărari etc. Veneau din Judeţele Buzău şi Brăila şi mergeau în restul Judeţului 
ialomiţa spre nord sau Vest. treceau aceleaşi şatre dar şi altele. Cumpărau de la săteni, 
însă mai mult în forma trocului.

Locuitorii erau Cojani.
Oraşul în care se duceau de cele mai multe ori locuitorii satului ca să-şi vândă 

produsele şi să se aprovizioneze era Slobozia, la 20 km depărtare. 
Alte târguri şi oraşe cercetate în mod obişnuit de locuitorii satului în vederea vânzării 

de produse şi a aprovizionării erau Ţăndărei, la 22 km, Cioara-Brăila, la 12 km şi dudeşti 
la 20 km352.

352  Recensământul satelor, 1941.
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La 1941, satul iazu, din Plasa Ţăndărei, erau 316 total exploataţii: 2 sub 0,1 ha, una 
între 0,1-0,5 ha, 6 între 0,5-1 ha, 86 între 1-3 ha, 71 între 3-5 ha, 100 între 5-10 ha, 41 între 
10-20 ha, 8 între 20-50 ha, una peste 100 ha; 172 pluguri, 112 grape, 110 rariţe, 14 semănători, 
18 secerători şi 206 care şi căruţe353.

Înainte de 1944

Învăţătorul Costea Broască a reuşit ca, după câteva şezători şi serbări şcolare, 
să convingă pe toţi locuitorii satului să contribuie pentru cumpărarea unui 

aparat de radio, pe care l-a instalat într-o sală de clasă şi în fiecare duminică organiza şedinţe 
de radio354.

1944 
Nemţi la Iazu şi Brătianu

Din 26 august 1944 există un Raport al Prefectului judeţului Ialomiţa referitor la 
luptele purtate de armata română cu trupele armatei germane aflate în retragere 

pe teritoriul judeţului Ialomiţa. Acesta dă mărturie despre ostaşi nemţi la iazu şi Brătianu.
Prefectura Judeţului ialomiţa/ Administrativ
garnizoana Călăraşi/ Legiunea de Jandarmi
Au fost dezarmaţi la Comuna Brătianu 5 soldaţi germani şi la Comuna iazul 2 care 

escortau de la Brăila 100 prizonieri ruşi. Aceştia din urmă sunt acum la Comuna iazu355.
după mărturiile locuitorilor, cei doi de la iazu au fost împuşcaţi şi îngropaţi aici. Ani 

de zile o bătrână, care ştia locul îngropării lor, i-a tămâiat.

1956

În anul 1956 s-a înfiinţat în iazu echipa de fotbal numită Flacăra Iazu. din anul 
1969 s-a numit Spartacus Iazu.

1957-1958

La iazu, Colectivizarea s-a încheiat în 1957-1958. CAP-ul de la iazu s-a numit 
Pământ Desţelenit şi s-a desfiinţat îndată după evenimentele din 1989.

După 1989

Firmele agricole care administrează o parte din fosta moșie Lata Sărata a mânăstirii 
Slobozia, azi fărâmiţată și retrocedată proprietarilor sau urmașilor acestora 

sunt SiLCOmAR 2000 SRL, AgROSOL SRL, SPARtACUS iAZU SRL, ViCtORiA 
iAZU SRL și BeLŞUg iAZU SRL.

353  inStitUtUL CentRAL de StAtiStiCĂ, Recensământul agricol din 1941, vol. i, București, 1949, p. 97.
354  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 627/1944, f. 7f.
355  S.J.A.n. ialomiţa, Fond Colecţia de documente foi Volante f. 33 copie, în TEZAUR, doc. 331, p. 367-368.
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2000

Scânteia. Comună în Judeţul ialomiţa, alcătuită din 2 sate (Scânteia şi iazu, n.n.), 
situată în Câmpia Bărăganului, pe râul Strachina; 4269 locuitori (1 iulie 1998): 

2118 de sex masculin şi 2151 – feminin. nod rutier. Culturi de cereale, plante tehnice şi de 
nutreţ, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, tutun, legume ş.a. Creşterea bovinelor, porcinelor, 
ovinelor şi păsărilor.

Satul Scânteia a luat naştere în 1895, cu locuitori veniţi din Judeţele Brăila şi Buzău 
iar până în 1948 s-a numit Brătianu. Biserică (1902). Cod poştal: 8440356.

8. ŞCOALA

Primul document privitor la învăţământ în iazu este cel emis la Călăraşi, în 13 
octombrie 1842, Adresă şi tabel întocmit de profesorul Şcolii Normale înaintat 

Ocârmuirii Judeţului Ialomiţa cuprinzând numele candidaţilor care au absolvit Şcoala Normală 
şi au fost declaraţi învăţători ai satelor:

Primită octombrie 25/ Profesorul Şcolii normale a Judeţului ialomiţa anul 1842 
octombrie 13/ no. 63/ Călărași/ C(institei) Cârmuiri a acestui judeţ,

din 49 candidaţi de învăţători ce au venit în luna aceasta la Şcoala normală spre a-și 
urma învăţăturile cerute după adresurile 45 și 57 către cinstita Cârmuire, care anume să 
alătură pe lângă aceasta în deosebită foaie, au luat atestat de săvârșirea învăţăturilor ce li se 
cereau, numindu-se învăţători comunali și sorocindu-se ca pe tot anul să mai vie la școala 
normală 25 de zile adică de la 20 aprilie până la 15 mai spre încredinţarea lor și la alte 
învăţături mai mari.

de aceea se supune cinstitei Cârmuiri ce e rugată a-i face cunoscuţi la domnii 
subocârmuitori poruncindu-le ca să strășnuiască pe enoriașii lor pentru toate câte privesc 
spre ţinerea școalelor desvoltându-și spre cinstirea ce se cuvine unui învăţător comunal, 
care sunt mijloacele cele mai dintâi ale înaintării învăţăturilor.

i.g. gorjanu
(Rezoluţie)/ Asemenea aceștia să se facă poruncă la cinstiţii subocârmuitori
octombrie/ ocârmuitor (indescifrabil)
La 1842, pentru satul iazu, din Plasa Balta, învăţător era dumitru Rădulescu357. din 

document reiese că preotul satului trebuia să implice enoriaşii în susţinerea materială a 
acestui dascăl şi a şcolii în general.

Placa de marmură comemorativă ridicată de profesoara şi directoarea Stanca i. 
moroianu cu numele dascălilor din iazu creditează pe irina Vasilescu/Rădulescu ca prima 

356  dan gHineA, Enciclopedia geografică a României, ediţia a ii-a, revizuită și adăugită, editura enciclopedică, București, 
2000, p. 1113.

357  S.J.A.n. ialomiţa, Fond Prefectura Jud. ialomiţa, dosar 35/1842, f. 99-100, orig., în TEZAUR, doc. 121, p. 161-162.
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învăţătoare a satului, la 1905, deşi, după cum am văzut, la 1842 se poate vorbi despre primul 
învăţător sau unul dintre primii dascăli, în persoana lui dumitru Rădulescu.

Prima clădire pentru şcoală a fost o casă particulară.
A doua locaţie pentru şcoală, după 1845, când s-a construit biserica, a fost în tinda 

acesteia.
Şcoala din iazu s-a înfiinţat oficial în 1857358.
În anul 1864, după Legea şcolară promulgată de domnitorul ioan Cuza ia fiinţă şcoala 

primară în acest sat. La început a funcţionat cu un singur post apoi cu două posturi. 
Cursurile se ţineau într-o sală a primăriei construită în acest scop359(a treia şcoală).
În anul şcolar 1863-1864 se aminteşte de Vasile grigoriu, ca dascăl al copiilor de 

vârstă şcolară ai satului, în număr de 25360. 
În anul şcolar 1864-1865, învăţa acelaşi Vasile grigoriu, în vârstă de 24 ani, absolvent 

a 3 clase primare, numit în post la 4 decembrie 1860, pentru Şcoala înfiinţată oficial în anul 
1857. La iazu erau atunci 600 familii, cu o populaţie şcolară de 25 copii în clasa i şi 7 în 
clasa a ii-a, în total 32 dintre care 15 fete361.

La 15 noiembrie 1873, Învăţătorul Ştefan ionescu, de la Şcoala iazu, alcătuia o Monografie 
a satului Iazu, ca răspuns la solicitarea lui Alexandru Odobescu (B.A.R., mss. Rom. 227).

La Şcoala iazu s-a înfiinţat un post la 1877, pe care funcţiona Părintele Andrei Petru 
din septembrie şi altul la 1893362.

Preotul Petru Andrei, Stat personal 1123 A, s-a născut la 8 noiembrie 1856, la 
Căldăreşti-Buzău. Absolvent al Seminarului de grad ii din Buzău, la 1875, a devenit 
învăţător suplinitor la iazu-ialomiţa, începând cu 30 septembrie 1877, apoi învăţător 
provizoriu, în aceeaşi localitate, de la 1 ianuarie 1879 şi în cele din urmă învăţător definitiv, 
tot în iazu, din data de 20 octombrie 1888, unde profesa şi după 1910363.

Preotul Andrei Petru era trecut ca unicul învăţător de la iazu într-un Anuar din 
1883364.

358  V.A. UReCHiA, Anuarul General al Instrucţiunii publice din România pe anul şcolar 1864-1865, București, 1868, p. 
83.

359  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 631/1944.
360  V.A. UReCHiA, Anuarul General al Instrucţiunii publice din România pe anul şcolar 1863-1864, București, 1866, p. 

72, 162.
361  V.A. UReCHiA, Anuarul General al Instrucţiunii publice din România pe anul şcolar 1864-1865, București, 1868, p. 

82-83.
362  miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi AL CULteLOR, Anuarul oficial, Ploești, 1910, p. 101.
363  miniSteRUL inStRUCŢiUnii PUBLiCe Şi AL CULteLOR, Anuarul oficial al Ministerului Instrucţiunii Publice 

şi al Cultelor, București, 1883, p. 32; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei, 1905, 
institutul de Arte grafice eminescu, București, 1905, p 208; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi 
administraţiei, 1906, București, 1906, p. 208; Anuarul General al României, 1907, București, 1907, p. 446; Anuarul 
General al României, 1908, București, 1908, p. 446; miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi AL CULteLOR, Anuarul 
oficial, Ploești, 1910, p. 407; n. StOiCeSCU, Anuarul ..., p. 48.

364  miniSteRUL inStRUCŢiUnii PUBLiCe Şi AL CULteLOR, Anuarul Oficial al Ministerului Instrucţiunii Publice 
şi al Cultelor pe anul 1883, București, 1883, p. 32. 1915
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În 1879, între împroprietăriţii Comunei iazu se aflau Preoţii david iliescu şi Andrei 
Petru precum şi Cimitirul şi Şcoala. Pentru aceasta din urmă s-au prevăzut 49,89 ari în sat 
şi 8 ha şi 48,11 ari în ţarină, adică un total de 8 ha şi 98 ari/ 18 pogoane365.

În 1884, Preotul Învăţător Andrei Petru răspundea Chestionarului lingvistic al lui 
Bogdan Petriceicu Haşdeu (B.A.R., mss. Rom. 3424).

În 1893, la iazu, alături de Părintele Andrei Petru, de la şcoala de băieţi, copiii erau 
învăţaţi la Şcoala de fete din localitate, de către Filoteea Popescu, născută la 1874, cu studii 
gimnaziale, având titlul provizoriu, numită la 3 noiembrie 1890366. Învățătoarea Filoteea 
Popescu a obținut titlul definitiv la iazu în anul 1893367.

Învăţătoarea irina Vasilescu, ulterior Rădulescu a venit ca suplinitoare la iazu-ialomiţa 
la 1 octombrie 1895368.

Învăţătoarea irina Vasilescu, Stat personal 2522 A, s-a născut la 24 aprilie 1874 la 
Bucureşti. Absolventă a Şcolii secundare de fete nr. 2 din Bucureşti/Şcoală profesională, 
la 1891, a devenit învăţătoare suplinitoare la Pungeşti-Vaslui, de la 1 martie 1892, apoi la 
Lehliu-ialomiţa, de la 1 aprilie 1893 şi în cele din urmă la iazu-ialomiţa de la 1 octombrie 
1895, unde a dobândit titlul de învăţător provizoriu la 1 aprilie 1895 şi pe cel de învăţător 
definitiv la 1900/ianuarie 1901. Profesa şi după 1910369. La 1912 era titulară şi încă se 
numea Vasilescu370. La 1915 era titulară şi se numea Rădulescu371. La 1943 era Doamna 
Irina Rădulescu, pensionară372.

La 1896, la Şcoala iazu profesau irina Vasilescu la clasele i-ii şi Preot Andrei Petru 
la clasele iii-V şi diriginte373. În această calitate, Părintele Andrei Petru, la 7 iulie 1896, 
aducea o mulțumire publică, într-o gazetă ialomițeană, unor persoane din iazu care 
contribuiseră la distribuirea premiilor pentru școlari. Astfel, temistocle geavide și enache 

365  A.n.i.C., Fond ministerul Agriculturii și domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul ialomiţa, dosar nr. 665.
366  miniSteRUL CULteLOR Şi inStRUCŢiUnii PUBLiCe, Anuarul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice 

pe anul 1893, București, 1893, p. 112; Constantin Ştef. BiLCiUReSCU, Almanahul (Calendar) Şcoalei şi Bisericii pe 
anul 1893-1894, anul ii, București, 1893, p. 822.

367  „Luptătorul”, 12 septembrie 1893, p. 2.
368  Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei, 1905, institutul de Arte grafice eminescu, 

București, 1905, p 208; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei, 1906, București, 1906, 
p. 208; Anuarul General al României, 1907, București, 1907, p. 446; Anuarul General al României, 1908, București, 
1908, p. 446; miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi AL CULteLOR, Anuarul oficial, Ploești, 1910, p. 576.

369  Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei, 1905, institutul de Arte grafice eminescu, 
București, 1905, p 208; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei, 1906, București, 1906, 
p. 208; Anuarul General al României, 1907, București, 1907, p. 446; Anuarul General al României, 1908, București, 
1908, p. 446; miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi AL CULteLOR, Anuarul oficial, Ploești, 1910, p. 576.

370  miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi CULteLOR, Anuarul Oficial, 1912, București, 1913, p. 100.
371  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
372  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 1044/1943. textul citat îl găsim aproape identic la A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 

486/1946.
373  Constantin Stef. BiLCiUReSCU, Almanahul (Calendar) Şcoalei şi Bisericii pe anul 1896, anul iV, București, 1896, p. 704.
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drigopulos, arendași ai moșiei iazu oferiseră primul 20 lei iar al doilea 10 lei, pentru rochițe 
la eleve, iar comersantul local marcu Rosemblat dăruise cărți în valoare de 23,63 lei374.

În Anuarul de la 1897, la iazu figurau Învăţătorii Preot Andrei Petru şi irina Vasilescu, 
cu studiul externatului şi titlul provizoriu375.

Învăţătorul mihail m. ionescu, în 1943, scria că după formarea satului Brătianu, la 
1895, copii de vârstă şcolară de aici învăţau la Şcoala din iazu iar la 1900 s-a înfiinţat Şcoala 
din satul Brătianu, în casa lui grigore Bărăgan:

Şcoala din Comuna Brătianu, Judeţul Ialomiţa, are un trecut cam zdruncinat. Formându-se 
satul, şcoală nu avea, învăţători nu, şi copiii ce erau în vârstă de şcoală erau nevoiţi a merge la 
Şcoala din Comuna Iazu.

Primăvara, plecau cârduri, băieţi şi fete, luându-şi mâncare în ghiozdane, pentru că nu 
puteau veni acasă decât seara, fiind o depărtare de 3 km.

Povestesc unii care au învăţat la Şcoala din Iazu că luau de acasă de multe ori ouă crude, 
se duceau pe Valea Iazului, care este la calea jumătate şi acolo prăjeau ouăle în tigaia anume 
pregătită, mâncau, apoi plecau la şcoală.

Toamna, iarna şi pe timpuri rele îi duceau părinţii pe rând cu sania sau cu căruţa după 
împrejurări. Acolo îi învăţa Preotul Andrei Petrescu şi Domnişoara Irina, acum Doamna Irina 
Rădulescu, pensionară.

În anul 1900 s-a înfiinţat şcoala în satul Brătianu, în casa lui Grigore Bărăgan.
Ministerul Instrucţiunii Publice trimite ca învăţător pe tânărul normalist Nedelcu Lixeanu 

care şi-a făcut datoria ca un adevărat apostol până în anul 1916, când a plecat la datorie, de 
unde nu s-a mai întors, fiind răpus de duşmani în tranşee, la Turtucaia (...)376.

La 1899, la Comuna iazu, din Plasa Balta ialomiţei, cu satele/cătunele iazu şi Brătianu, 
la Şcoala mixtă din iazu, situaţia şcolară era următoarea: 2800 m – distanţa de la marginea 
cătunului cu Şcoala (iazu) la marginea cătunului din acest centru şcolar (Brătianu); 3790 m 
– distanţa din centrul de la iazu în centrul de la Brătianu; 80 băieţi – iazu, 180 băieţi – Brătianu, 
58 fete – iazu, 118 fete – Brătianu, total 138 şcolari – iazu, 298 şcolari, copii români în vârstă 
de şcoală; 2 băieţi şi o fată, adică 3 şcolari străini la iazu şi 2 băieţi şi o fată, adică 3 şcolari 
străini la Brătianu; rezultând un total de copii în vârstă de şcoală români şi străini: 82 băieţi 
şi 59 fete, adică 141 şcolari români şi străini la iazu şi 182 băieţi şi 119 fete, adică 301 şcolari 
români şi străini la Brătianu.

totalul copiilor de vârstă şcolară la centrul din iazu: băieţi români – 260, fete 
românce – 176, total – 436 copii români; 4 băieţi şi 2 fete străini, total – 6 copii străini; 

374  „Gazeta Ialomiței”, 7 iulie 1896, p. 3.
375  miniSteRUL CULteLOR Şi inStRUCŢiUnii PUBLiCe, Anuarul oficial al învăţământului primar şi normal 

primar, anul 1897, București, 1897, p. 118.
376  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 1044/1943. textul citat îl găsim aproape identic la A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 

486/1946.
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adică 264 băieţi români şi străini, 178 fete românce şi străine, total 442 copii români şi 
străini de vârstă şcolară377.

La 16 noiembrie 1899, Prefectura Judeţului ialomiţa, având în vedere art. 31 şi 
următorii din Regulamentul de aplicare a Legii pentru facerea clădirilor şcolare primare şi 
înfiinţarea Casei şcoalelor, sancţionat prin Înaltul decret Regal no. 3116 din 28 iunie 1896 
şi publicat în „monitorul Oficial”, no. 72 din 2 iulie (1899) şi conform ordinului no. 74.414 
din 3 noiembrie (1899) al ministrului Cultelor şi instrucţiunii Publice, aducea la cunoştinţă 
că pământurile şcolilor rurale care nu sunt utilizate pentru grădina şcolii precum şi 
pământurile bisericeşti unde nu sunt construite biserici se arendează prin licitaţie publică 
orală la subprefecturile Plaselor Borcea, Balta ialomiţa şi Câmpu.

Între pământurile din subprefectura Balta ialomiţa, licitate la 10 ianuarie 1900, în 
comuna Slobozia, se aflau şi cele din:

8) Cătuna Iazu, pendinte de Comuna Iazu, având întindere de 8 ha, 5931, teren al şcoalei 
situat în ţarină.

9) Cătuna Brătianu, pendinte de Comuna Iazu, având întindere de 5 ha, teren al şcoalei 
situat în ţarină378.

La 14 ianuarie 1900, Prefectura Judeţului ialomiţa repeta anunţul de mai sus. Arenda 
pentru aceleaşi pământuri din Comuna iazu aveau să fie licitate în Comuna Slobozia, în 
ziua de 30 ianuarie 1900379.

La 1900, Comuna iazu avea o şcoală de băieţi, cu 30 elevi, condusă de un învăţător, 
Părintele Andrei Petru, salariat de stat şi comună; o şcoală de fete, cu 14 eleve, o învăţătoare, 
irina Vasilescu, salariată de comună380.

Pentru Şcoala din Brătianu, construită la 1900, s-au înfiinţat două posturi, unul la 
1900 şi celălalt la 1908381. Apoi s-a mai înfiinţat un post la 1909382.

A patra şcoală. Înainte de 1901 era o clădire construită de comună383.
La 1901, iazu avea o şcoală de băieţi, cu 30 elevi, condusă de un învăţător (Preotul 

Andrei Petru) salariat de stat şi comună; o şcoală de fete, cu 14 eleve, o învăţătoare (irina 
Vasilescu) salariată de comună384.

În seara zilei de 3 aprilie 1901, s-a ținut o serbare școlară, la inițiativa Învățătorilor 
comunei, Preotul Andrei Petru și irina Vasilescu, cu concursul primarului Constantin Stan. 

377  miniSteRUL inStRUCŢiUnii PUBLiCe Şi AL CULteLOR, Serviciul Statistic, Recensământul copiilor în 
vârstă de şcoală din comunele rurale şi urbane, făcut în anul 1899, București, 1899, p. 184-185.

378  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 21 noiembrie 1899, p. 1-2; 28 noiembrie 1899, p. 1-2; 12 
decembrie 1899, p. 2; 19 decembrie 1899, p. 1-2; 26 decembrie 1899, p. 2; 2 ianuarie 1900, p. 1-2.

379  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 16 ianuarie 1900, p. 1-2; 23 ianuarie 1900, p. 1-2; 30 ianuarie 
1900, p. 2.

380  n. StOiCeSCU, Anuarul ..., p. 48.
381  miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi CULteLOR, Anuarul Oficial, 1908, București, 1909, p. 87.
382  miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi AL CULteLOR, Anuarul oficial, Ploești, 1910, p. 101.
383  M.D.G.R., volumul iV, București, 1901, p 28-29.
384  M.D.G.R., volumul iV, București, 1901, p 28-29.
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Programul a constat din piesele De necaz, Ce face beția şi Ce face dracu, de Th. Speranță. de 
asemenea, fetele au interpretat piesa Răutăcioasa. Beneficiul acestei acțiuni a întrecut 
așteptările prin suma de 235 lei beneficiu net385.

La 1902, în Comuna iazu, erau următorii învăţători:
- la iazu, Părintele Andrei Petru, născut la 1854, absolvent de seminar, cu titlu 

provizoriu din ianuarie 1879 şi definitiv din octombrie 1888, nr. Stat Personal 2521 şi irina 
Vasilescu, născută la 1874, cu studiul externatului secundar, cu titlu provizoriu din martie 
1895 şi definitiv din ianuarie 1901, nr. Stat Personal 2522;

- la Brătianu, nedelcu Lixeanu, născut la 1880, absolvent de Şcoală normală, cu titlu 
provizoriu din iunie 1899, nr. Stat Personal 979386.

Învăţătorul nedelcu Lixeanu s-a născut la 8 noiembrie 1880, la miloşeşti-ialomiţa, 
ca fiu al lui ion dinu Lixeanu. S-a pregătit pentru a fi învăţător la Şcoala normală Carol I 
din Câmpulung. La terminarea acestei şcoli, în 1899, a devenit învăţător provizoriu la 
Padina-Buzău, la 1 septembrie 1899, apoi la miloşeşti-nicoleşti, din Judeţul ialomiţa, la 1 
septembrie 1900 şi în cele din urmă la Brătianu, Comuna iazu-ialomiţa, din 1 noiembrie 
1900, ca prim dascăl al acestei instituţii de învăţământ, unde a şi devenit învăţător definitiv 
în anul 1903. Profesa şi după 1910387. La 1904 a adunat şi sătenii în societatea economică 
numită Banca populară Unirea. timp de 16 ani, mai întâi singur, apoi ajutat din 1908 şi de 
alţi colegi, între care şi entuziastul Andrei diţescu, mort captiv în Asia mică, a sădit în 
sufletele tuturor elevilor dragostea pentru carte, neam şi lege. A căzut ca un erou la 
turtucaia388.

monumentul eroilor reîntregirii din curtea Primăriei Brătianu, ridicat în anul 1933 
de comunitatea sătească, în frunte cu personalităţi locale precum subrevizorul şcolar d.C. 
Vasilescu, primarul t. Rădulescu, directorul de şcoală mişu ionescu, are pe faţa vestică 
fotografia locotenentului erou nedelcu Lixeanu. Primarul Comunei iazu, gheorghe R. 
marinescu, publica un anunţ de licitaţie publică, prevăzut în ziua de 24 iunie 1904, pentru 
arendarea pe termen de 5 ani, începând din toamna anului 1904, a unor terenuri din cătunul 
Brătianu litera A, printre care se afla şi un teren de 5000 m² loc destinat pentru şcoală, locuri 
rămase în primirea comunei după Legea înstrăinării bunurilor statului, din 1896, până când 
noul sat se va forma noua comună389.

385  „Deşteptarea”, 13 mai 1901, p. 2.
386  miniSteRUL CULteLOR Şi inStRUCŢiUnii PUBLiCe, Anuarul oficial al învăţământului primar rural şi urban, 

anul 1902-1903, București, 1902, p. 84.
387  Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei, 1905, institutul de Arte grafice eminescu, 

București, 1905, p 208; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei, 1906,București, 1906, 
p. 208; Anuarul General al României, 1907, București, 1907, p. 446; Anuarul General al României, 1908, București, 
1908, p. 446; miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi AL CULteLOR, Anuarul oficial, Ploești, 1910, p. 293.

388  (Subrevizor școlar) d.C. V(asilescu)., în „Şcoala Ialomiţei”, februarie-martie 1932, p. 49-51.
389  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 20 iunie 1904, p. 12.



91

Iazu. File de cronică

La 26 iunie 1904 s-a ţinut licitaţie în cancelaria Prefecturii, cu oferte sigilate şi fără 
drept de supraofertă, pentru darea în întreprindere a construirii localurilor de şcoală în 
Comunele Iazu, Ciocăneşti Sârbi, Roseţi Volnaşi, dichiseni, Chioara, Hagieni, Alexeni, 
Căzăneşti şi Raşi390.

A cincea clădire pentru Şcoală în iazu, Şcoala veche, a fost ridicată de comunitate la anul 
1905391 și a costat atunci 12.251 de lei. Avea două săli de clasă și o cancelarie. Azi este în paragină.

La 1905, la iazu erau tot Învăţătorii Preotul Andrei Petru şi irina Vasilescu392. 
Comună rurală iazu avea 3016 locuitori, 2 şcoli rurale, una în Comuna iazu şi una în cătunul 
Brătianu393.

La 1905, la Şcoala mixtă din iazu, Plasa Balta ialomiţei, cu cătunele iazu și Brătianu, 
cu un învăţător și o învăţătoare, pentru iazu și un învăţător, pentru Brătianu, toţi cu titlul 
definitiv erau: copii în vârstă de școală: 71 – la iazu și 239 – la Brătianu, băieţi români, 64 la 
iazu și 223 – la Brătianu, fete românce, adică un total de 135 elevi la iazu și 462 elevi la 
Brătianu; nici un școlar străin; copii înscriși: 72 băieţi (sunt mai mulţi de 71 pentru că se 
înscriau unii din nou, fie că nu frecventaseră, fie erau repetenţi) – la iazu, 123 băieţi – la 
Brătianu, 62 fete - la iazu și 27 fete – la Brătianu, adică total 134 copii la iazu și 150 copii la 
Brătianu; urmaseră regulat în tot timpul anului școlar: 67 băieţi – la iazu, 101 băieţi – la 
Brătianu, 53 fete – la iazu și 22 fete la Brătianu, adică un total de 120 copii la iazu și 123 copii 
la Brătianu, toţi ortodocși; dintre care prezenţi la examen: 1) dintre cei care urmaseră regulat 
la cursuri: 67 băieţi din iazu, 101 băieţi din Brătianu, 53 fete din iazu, 22 fete din Brătianu 
și 2) din ceilalţi: 10 băieţi din Brătianu, rezultând un total de elevi prezenţi la examene: 120 
elevi din iazu și 133 elevi din Brătianu; promovaţi din cei prezenţi la cursuri și din ceilalţi: 
40 băieţi și 37 fete, total 77 copii din iazu și 97 băieţi și 20 fete, total 117 copii din Brătianu, 
toţi ortodocși; absolvenţi: 4 băieţi și 5 fete, total 9 copii la iazu și 17 băieţi la Brătianu394.

La 1906, în comună erau două școli: una la reședinţă, la iazu, construită în 1905 și 
cea de a doua, în satul Brătianu, instalată într-un local cu chirie.

după ultimul recensământ, la iazu, copii în vârstă de școală erau 142, dintre care 141 
înscriși. Şcoala de aici avea un învăţător, Preotul Andrei Petru, și o învăţătoare, irina 
Vasilescu. 

Copii în vârstă de școală erau, la Brătianu, 470, dintre care 13 înscriși. Şcoala avea 
învăţător pe nedelcu Lixeanu.

390  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 9 mai 1904, p. 10-11.
391  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1905, p. 28.
392  miniSteRUL CULteLOR Şi inStRUCŢiUnii PUBLiCe, Anuarul oficial al învăţământului primar urban şi 

rural, anul şcolar 1905-1906, București, 1906, p. 176.
393  Anuarul naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei întocmit de emile meLBeRt, 1905, București, 

1905, p. 208.
394  miniSteRUL inStRUCŢiUnii PUBLiCe Şi AL CULteLOR, Recensământul copiilor în vârstă de şcoală, români 

şi străini, din comunele rurale (1904-1905), p. 98-99.
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Amândouă școlile aveau 14 hectare și 15 ari pământ arabil395.
La 2 iulie 1905, preoteasa Voica iliescu, închiria Învăţătoarei irina Vasilescu două 

odăi, o sală de locuit şi un ochi de magazie (de la viitoarea casă parohială), pe termen de 3 
ani, de la 1 august 1905 până la 1 august 1908, cu preţul de 30 lei anual396.

La încheierea perioadei contractuale, la 1908, Părintele Andrei Petru a prelungit 
contractul pe încă trei ani pentru aceeaşi chiriaşă, irina Vasilescu, cu 60 lei anual397. 

Prin deciziunea nr. 4 a epitropiei iazu, se închiria casa parohială tot învăţătoarei 
irina Vasilescu, pentru o nouă perioadă de 3 ani, de la 1 august 1911 la 1 august 1914, pentru 
70 lei anual398.

La 1906, Şcoala iazu avea învăţători pe Părintele Andrei Petru și irina Vasilescu. În 
aceeaşi perioadă, la Brătianu, sat din Comuna iazu, era învăţător nedelcu Lixeanu.

La Expoziţia generală română, din 1906, dedicată împlinirii a 40 de ani de la urcarea 
pe tron a regelui Carol i al României, de la iazu a participat: 1) Părintele Paroh Andrei 
Petru, cu porumb şi grâu399, precum şi 2) Şcoala din iazu cu: o cămaşă de noapte, de pânză; 
o cămașă de zi, de pânză; o pernă brodată pe indian; o pereche pantofi brodaţi cu lână, pe 
etamină; o faţă de masă cusută pe etamină cu mătase; un şervet de pânză cusut cu roşu400.

La 1908, la Şcoala de la Comuna iazu, în satul Brătianu erau învăţători: i nedelcu 
Lixeanu, cu titlul definitiv, pe un post înfiinţat la 1900, nr. Stat Personal 979; ii d. gh. 
teodorescu, suplinitor, pe un post înfiinţat la 1908, iar la iazu: i Preotul Andrei Petru, 
definitiv, pe un post înfiinţat la 1877, nr. Stat personal 1123 şi ii irina Vasilescu, cu titlul 
definitiv, pe un post înfiinţat la 1893, nr. Stat personal 2522401.

La 1909, Prefectura Judeţului ialomiţa a oferit mobilier şcolar pentru Şcoala din iazu 
în valoare de 297 lei402. La 1910 – pentru Şcoala din Brătianu în valoare de 456 lei403.

Primarul Comunei iazu, niţu dumitrache, anunţa la 8 august 1909, o licitaţie publică 
la 13 septembrie 1909 pentru arendarea terenurilor şcolare:

1)  8 ha şi 50 ari pământ arabil în câmp, pe raza Comunei iazu, date Şcolii iazu prin 
Legea rurală din 1864;

2)  5 ha pământ arabil în câmp, pe raza satului Brătianu, date Şcolii Brătianu, pe 5 ani, 
începând din toamna anului 1909.

395  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 320-321.
396  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1690/1908, f. 31.
397  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 4288/1908, f. 1.
398  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 5554/1911, f. 4.
399  eXPOZiŢiUneA geneRALĂ ROmÂnĂ 1906, Călăuza oficială şi Catalogul Expoziţiunii, București, Socec, 1906, 

p. 25.
400  Catalogul lucrărilor expuse la Expoziţia Jubiliară din 1906, București, 1906, p. 36.
401  miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi CULteLOR, Anuarul Oficial, 1908, București, 1909, p. 87.
402  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1909, p. 31.
403  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1910, p. 52.
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Condiţiile de arendare erau cele cuprinse în „monitorul Oficial” nr. 147, din 3 
octombrie 1896404.

Primarul Comunei iazu, niţu dumitrache, anunţa la 14 septembrie 1909 că, întrucât 
din cauza lipsei de concurenţi pentru arendarea terenului şcolii din comună, având 6 ha şi 
931 m², licitaţia publică din 13 septembrie 1909 nu s-a ţinut, fixa o alta cu acelaşi obiect în 
ziua de 27 septembrie 1909405.

La 1910, administratorul Plăşii Rovine (din care făcea parte Comuna iazu), V.i. 
Rădulescu, semnala construirea a câte unui local de primărie şi şcoală în Comunele Colelia, 
Cocora, Reviga, miloşeşti, griviţa şi Iazu (a şasea Şcoală de aici)406. 

Şcoala şi primăria ridicate la 1910 au fost ulterior demolate iar în curtea respectivă 
a fost construit Căminul Cultural.

La 1909-1910, între posturile vacanțe de ajutor de învățător, se afla și postul ii de la 
iazu-Brătianu407.

La 1910, la Şcoala de la Comuna iazu, în satul Brătianu erau învăţători: i nedelcu 
Lixeanu, definitiv pe un post înfiinţat de la 1900, ii Andrei niţescu, suplinitor pe un post 
înfiinţat la 1908 și iii ioana Cosma suplinitoare, pe un post înfiinţat la 1909, iar la iazu: i 
Preotul Petru Andrei, definitiv, pe un post înfiinţat la 1877 şi ii irina Vasilescu, definitiv pe 
un post înfiinţat la 1893408.

La 1911, în Comuna iazu erau învăţători Andrei diţescu, nedelcu Lixeanu, Preotul 
Andrei Petru şi învăţătoare: ioana Cosma, irina Vasilescu409.

La 1912, la Şcoala de la Comuna iazu, în satul Brătianu erau învăţători: nedelcu 
Lixeanu, născut la 1880, definitiv, numit provizoriu în 1899, pe un post înfiinţat la 1900, 
nr. Stat personal 979; ioana Cosma, născută la 1880, suplinitoare, pe un post înfiinţat la 
1908; iar la iazu: Preotul Andrei Petru, născut la 1856, cu titlul definitiv, numit provizoriu 
în 1879, pe un post înfiinţat în 1879, nr. Stat personal 1123; irina Vasilescu, născută la 
1872, cu titlul definitiv, numită provizoriu la 1895, pe un post înfiinţat la 1895, nr. Stat 
personal 2522; Andrei diţescu, născut la 1880, suplinitor, numit provizoriu în 1912, pe un 
post înfiinţat la 1909410.

În timpul Învăţătorilor Preot Andrei Petru şi irina Vasilescu, prin munca şi pregătirea 
lor, s-au ridicat diverse cadre bine pregătite, printre care nicolae A. Petrescu (fiul Părintelui 
Andrei Petru) – farmacist, dumitru Petrescu – director în ministerul Agriculturii, Silvestru 

404  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 27 august 1909, p. 11.
405  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 24 septembrie 1909, p. 11.
406  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin i. 

Şeicărescu, 1910, p. 29.
407  „Liberalul”, 25 iunie 1909, p. 3; 12 august 1910, p. 3.
408  miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi AL CULteLOR, Anuarul oficial, Ploești, 1910, p. 101.
409  Anuarul SOCEC. România şi capitala Bucureşti, anul al 2-lea, 1911, editura Librăriei Socec&Co. București, p. 395.
410  miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi CULteLOR, Anuarul Oficial, 1912, București, 1913, p. 100.
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Popescu – farmacist, ghiţă gh. teodorescu – şeful staţiei gara de nord şi Andrei m. 
diţescu – învăţător.

Primarul Comunei iazu, e. Stan, anunţa o licitaţie publică, pentru ziua de 1 aprilie 
1912, pentru arendarea, pe un nou period de 5 ani, cu începere de la 1 martie 1912, a 
terenului pentru şcoală, de 5000 m², în Comuna iazu, primit după Legea însurăţeilor din 
1882, loc ce fusese arendat locuitorului ion g. topală, căruia termenul de arendare îi 
expirase411.

La 1 aprilie 1913, Părintele Andrei Petru a demisionat temporar, după obiceiul 
timpului, spre a-şi regula dreptul la pensie ca învăţător, (conform) Ord(inului). Sf(fintei). 
Mitropolii Nr. 893/(1)913412. 

Între lucrările de arhitectură ale Prefecturii Judeţului ialomiţa, figura în anul 1913 şi 
Reparaţia localului de şcoală din Comuna Iazu413 precum şi Deviz pentru reparaţia Şcoalei 
din Comuna Iazu414.

În anul 1914, Leonida gussi, Prefectul Judeţului ialomiţa, a înaintat ministerului 
Cultelor şi instrucţiunii proiectele de construire a 41 de localuri de şcoală ce urmau a se 
construi judeţ, dintr-un credit de 50 milioane lei.

Printre localităţile în care se dorea construirea unor şcoli se afla şi satul Brătianu din 
Comuna iazu, având prevăzut o clădire cu 3 săli de clasă, locuinţă pentru diriginte, magazie, 
2 latrine şi împrejmuire415.

La 1915, Comuna iazu avea 5 şcoli: la iazu - una proprietate a ei construită în anul 
1905 și alta cu chirie; la Brătianu – 3, tot cu chirie416.

La 1915, în iazu erau trei posturi de învăţători: Victor Proca învăţător diriginte, irina 
Rădulescu (fostă Vasilescu) titulară și neculai Alexe suplinitor, iar la satul Brătianu erau, 
de asemenea, trei posturi de învăţători: nedelcu Lixeanu - diriginte, Andrei diţescu și ioana 
diţescu suplinitori417.

Într-un Tablou de numărul membrilor ce compun Comitetele şcolare din judeţ şi fondul 
de care dispun, Comuna iazu figura cu 6 membri418.

411  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 29 martie 1912, p. 9.
412  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 246/1913, f. 59v, 321f, 341f.
413  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1913, p. 48.
414  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1913, p. 49.
415  „Viitorul Ialomiţei”, 18 mai 1914, p. 3; PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului 

Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1914, p. 43.
416  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
417  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
418  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1915, Anexa nr. 18.
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La 1915-1916, în Comuna iazu erau învăţători, la Brătianu: Andrei diţescu – suplinitor, 
ioana A. diţescu – suplinitoare, nedelcu Lixeanu – diriginte; la iazu: Victor t. Proca – învăţător 
diriginte, irina Rădulescu titulară, neculai Alexe – suplinitor şi eremia Vasilescu419.

născut la 27 septembrie 1893, în Comuna murgeanca-ialomiţa, învăţătorul Victor 
Proca era fiul moșierului toma Proca – veteran de la 1877, mort și el în timpul Războiului 
întâi mondial.

La terminarea cursului gimnazial din satul natal, s-a hotărât să se facă învăţător.
În 1910 a intrat la Şcoala normală din galaţi. La examenul de diplomă din 1913 a 

fost premiant. A ocupat un post de învăţător în Comuna iazu, aproape de casa părintească, 
și în 1914, luna iunie s-a căsătorit.

Războiul îl găsește sublocotenent în Regimentul 39 infanterie cu care a luptat în faţa 
Răzoarelor. Aici, în fruntea soldaţilor săi, în timp ce se lucra la măști individuale, în ziua de 
4 august este lovit de o schijă de obuz și este dus la Spitalul din Sascut.

Rămas pe front, regimentul ia parte la memorabila mare bătălie de la 6 august 1917. 
Rana destul de grea, cu toate sforţările medicilor, n-a putut fi vindecată. A trecut la domnul 
la 20 august 1917420.

Jertfa Învăţătorilor Victor Proca și nedelcu Lixeanu nu avea să fie uitată. Şi în 1943, 
un articol din Pământul îi evoca:

„Când, după Războiul Întregirii, învăţătorii ialomiţeni s-au reîntors la vetrele lor, ei 
s-au adunat laolaltă, s-au numărat şi au crestat pe răbojul vremii contribuţia lor la marea 
jertfă pentru unitatea neamului.

La apel au lipsit 12 colegi dragi, dintre cei mai buni, care plătiseră cu preţul vieţii lor 
întregirea patriei. 

În paginile revistei „Şcoala Ialomiţei” s-a înscris mai târziu fapta acestor viteji, ca să 
fie pildă vie pentru generaţiile viitoare.

Au căzut atunci, cum cad şi azi, în fruntea plutoanelor, ce 12 eroi premergători: Lixeanu 
nedelcu – Brătianu, ionescu Cristache – Slobozia, georgescu ilie – Ciocăneşti, Comănescu 
m. Anastase – Jegălia, Proca t. Victor – iazu, Alexandru n. Radu – Pribegi, ghitulan i. ion 
– Smirna, iarca Alexandru – Răzvani, Popescu Cristea – dragoş Vodă, Petrescu dumitru – Vlad 
Ţepeş, Constantin Z. Păun – Armăşeşti şi Stăniloiu Victor – Borduşani.

numele acestor viteji s-au înscris cu slove de aur în cartea neamului iar moartea lor 
va fi de-a pururea vie în mintea generaţiilor ce vor veni”421. 

În Legenda Planului moşiei iazu (A.n.i.C., inventar 2342, Fond Planuri şi Hotărnicii, 
nr. 172, Planul Moşiei Statului Iazu, din Judeţul Ialomiţa, Ridicat în plan, parcelat şi aplicat 

419  Anuarul României şi Capitalei Bucureşti, 1915, direcţiunea n. meLBeRt, București, Partea iV, Provincia, p. 381-382; 
Anuarul României şi Capitalei Bucureşti, 1916, direcţiunea n. meLBeRt, București, Partea iV, Provincia, p. 381-382; 
A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.

420  (Subrevizor școlar) d.C. V(asilescu)., „Şcoala Ialomiţei”, iunie 1932, p. 12-13.
421  Misiunea învăţătorului de azi. Învăţătorul în Războiul Sfânt. Jertfa Ialomiţei în 1941, „Pământul”, 15-30 aprilie 1943, p. 5.
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pe teren de către Inginerul Statului G. N. Niculescu, Inginer al Statului. 1919. Scara 1:10000), 
la nr. 5. figurează: Lotul de cultură al noii şcoli ... 5 ha.

Între 1923-1925, iazu era o Comună rurală cu două sate: Brătianu şi iazu, având 
învăţători pe neculai Săndulache, d.C. Vasilescu iar învăţătoare pe irina Rădulescu422.

În Dosarul de Corespondenţă în legătură cu comitetele şcolare şi de construcţii de biserici, 
din anul 1923, din Arhiva Protopopiatului Urziceni, există Raportul Nr. 18 al Părintelui 
Andrei Petru, primit la protoierie în ziua de 7 iunie 1923:

Venerabile Părinte,/ Consecinţa Ordinului Prea Cucerniciei Voastre N0. 233/ (1)923 
cu onoare vă comunic următoarele:

1) Eu sunt ales Preşedinte al Comitetului de construcţie respectiv.
2) Suma colectată în Lista de subscripţie în comună în ... anului trecut este 15.000 lei. 

Această comună şi şcoală mai au surse din proprietăţi, aşa că chiar acum, la 29 Maiu s-a început 
construirea unei camere cu sală de şcoală şi 2 camere şi 1 sală pentru primărie şi sperăm că 
această vară şi toamnă să se termine cu ajutorul lui D(umne)zeu.

Mai avem încă o şcoală după tipul nou, clădită cu 2 săli, din 1905, când eram şi eu învăţător. 
La 5 octombrie 1923 învăţător diriginte al Şcolii iazu era neculai Săndulache.
La 1924, singurul cadru didactic din iazu abonat la revista „Învăţătorul ialomiţean” 

era Învăţătorul neculai Săndulache423.
Învăţătoarea irina Vasilescu/Rădulescu, împreună cu ceilalţi colegi, au militat pentru 

ca tot mai mulţi copii de ţărani să meargă la studii superioare. Şcoala, sub îndrumarea lor 
a dat 13 educatoare, 15 învăţători, 16 profesori (română, istorie, geografie, rusă, 
matematică), 28 ingineri, 10 ofiţeri, dintre care unul cu gradul de general, medic veterinar, 
medic uman, 4 preoţi, avocaţi, judecători, 11 cadre sanitare şi alţi 93 de tineri cu pregătire 
medie. Amintim aici pe tiţa topală, teodora Apostol, eleonora Radu, teodora Alexandru, 
Aurelia Loagăr, gheorghe moroianu, maria toma.

În perioada 1919-1928 au plecat de la Şcoala din iazu un număr de 22 de elevi la 
şcoli medii, profesionale, pedagogice, pe care le-au absolvit devenind astfel 9 învăţători, 5 
licenţiaţi şi 8 absolvenţi de liceu.

Învăţătorul Costea d. Broască plătea, în anul 1927, 100 lei pentru abonament la 
revista „Şcoala Ialomiţei”424.

după 1928 au funcţionat la Şcoala iazu următoarele cadre didactice: Costea Broască 
şi soţia maria Broască, dumitru L. Crăciun (domnul trică) şi soţia ecaterina Crăciun, 
Vladimir Stan şi soţia niculina Stan, niculăiţă Andreescu şi soţia gherghina Andreescu, 
gheorghe moroianu şi Stanca moroianu, Felicia munteanu, george Florea, tudoriţa 

422  Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1923-1924, vol. ii, editura „SOCeC&CO“ S.A. SOC. AnOn., București, p. 
373. Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1924-1925, vol. ii, editura „SOCeC&CO“ S.A. - București, p 373.

423  „Învăţătorul ialomiţean”, iunie-iulie 1924, p. 25.
424  „Şcoala Ialomiţei”, mai 1927, p. 8.
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Florea şi maria neacşu (soţia Preotului Constantin neacşu şi mama Preotului marcel-mihail 
neacşu) iar educatoare – nicoleta dobrin.

La 19 februarie 1928, Învăţătoarea Aurelia ionescu, de la Şcoala iazu, participa la o 
şedinţă a Cercului Cultural iazu, ţinută la Smirna, cu o prelegere despre adevărata metodă 
a predării scris-cititului425.

La 25 martie 1928, Învăţătoarea Aurelia ionescu, de la Şcoala iazu, participa la o 
şedinţă a Cercului Cultural iazu, ţinută în Comuna Brătianu.Serbarea de la orele 14 s-a 
început prin cuvântul de deschidere al Învăţătorului dumitrache Vasilescu – director al 
Şcolii Brătianu.

Printre cuvântări au avut loc coruri, recitări, dansuri naţionale şi s-a jucat o frumoasă 
piesă de teatru. meritul i-a revenit Învăţătorului dumitrache Vasilescu, un muzicant 
desăvârşit şi neîntrecut prin împrejurimi426.

Sub titlul Ce-am mai văzut prin judeţ, teodor maur, de la ziarul Tribuna, scria la 16 
noiembrie 1928, p. 3: Comuna Iazu are şcoală cu material didactic complect.

La 9 decembrie 1928 a avut loc prima şezătoare dată de elevii Şcolii primare din Comuna 
Brătianu sub conducerea învăţătorilor427. 

Ţinută la ora 2 p.m., deși în același timp erau programate și întruniri politice, manifesta-
rea s-a bucurat de un numeros public. elevii au cântat sub conducerea Învăţătorului t.d. 
Săndulache. Sub conducerea tânărului Învăţător m. Chiţoiu au urmat recitări de poezie și 
dansuri naţionale.

Programul a continuat cu piesa Paiaţele satelor de n.d. Voiculeţ.
Printre numerele din program au vorbit Învăţătorul t.d. Săndulache despre Importanţa 

şezătorilor la sate și Învăţătorul m. Chiţoiu despre Portul naţional.
La orele 4 p.m., când manifestarea a luat sfârșit, directorul școlii, d.C. Vasilescu, a 

mulţumit tuturor428. 
Învăţătorii Costea d. Broască şi dumitru Crăciun au absolvit la Călăraşi, în 1932, 

examenul de definitivat fiecare cu nota 7429. Acelaşi examen a fost trecut de învăţătorul 
mihail m. ionescu cu nota 7,50430.

La 1933, la iazu era o populaţie şcolară de 339 elevi, dintre care doar 250 înscrişi. 
Aici profesau învăţătorii:

-  Aurelia ionescu, necăsătorită, în vârstă de 28 ani, cu studiile absolvite şi încadrată/
numită în 1925, cu gradul definitiv şi un salariu de 3050 lei.

425  „Cultura Poporului”, 4 martie 1928, p. 4.
426  „Cultura Poporului”, 29 aprilie 1928, p. 6.
427  „Tribuna”, 7 decembrie 1928, p. 2.
428  „Tribuna”, 25 decembrie 1928, p. 3.
429  Şcoala Ialomiţei”, noiembrie-decembrie 1932, p. 55.
430  Şcoala Ialomiţei”, noiembrie-decembrie 1932, p. 54.
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-  Costea d. Broască, necăsătorit, în vârstă de 27 ani, cu studiile absolvite în 1926, 
încadrat/numit în 1929, cu gradul definitiv şi un salariu de 2550 lei.

-  ecaterina d. Crăciun, căsătorită, în vârstă de 25 ani, cu studiile absolvite şi 
încadrată/numită în 1929, cu gradul Provizoriu un salariu de 2550 lei. 

-  Victoria P. Popescu, căsătorită, în vârstă de 30 ani, cu gradul i şi un salariu de 2650 lei431.

La 1933, la Brătianu era o populaţie şcolară de 616 elevi, dintre care doar 447 înscrişi. 
Aici profesau învăţătorii:

-  mihail ionescu, căsătorit, în vârstă de 27 ani, cu studiile absolvite şi numit/încadrat 
în 1925, gradul definitiv, un salariu de 2650 lei.

-  erofelia nicolae, căsătorită, în vârstă de 24 ani, cu studiile absolvite în 1928, numită/
încadrată în 1929, gradul provizoriu, un salariu de 2550 lei

-  Florica munteanu, căsătorită, în vârstă de 24 ani, cu studiile absolvite în 1929, 
numită/încadrată în 1930, gradul provizoriu, un salariu de 2550 lei

-  dumitru Crăciun, căsătorit, în vârsta de 28 de ani, cu studiile absolvite şi numit/
încadrat în 1927, gradul definitiv, un salariu de 2550 lei.

-  un post liber432.
În 1934, prefectul nicolae Băleni a alocat fonduri în bugetul Judeţului ialomiţa 

pentru construcţii şi reparaţii de şcoli, biserici şi primării. Pentru Şcoala din Brătianu s-a 
prevăzut suma de 30000 lei iar pentru Şcoala din iazu – 15000 lei433.

La 1 septembrie 1935 s-au făcut mai multe transferuri printre care şi cel al Învăţătoarei 
manda g. Vasile de la Brătianu la postul 5 al Şcolii de fete din Slobozia434.

Pentru anul şcolar 1935-1936, ministerul instrucţiunii Publice a aprobat mai multe 
detaşări în Judeţul ialomiţa, printre care şi cea a lui Andrei Radu, la iazu435.

Comisiunea interimară a Judeţului ialomiţa într-una din şedinţele zilelor de 2 şi 3 
octombrie 1936, a hotărât distribuirea de ajutoare din bugetul judeţului pentru construcţii 
de biserici, şcoli şi primării. Comuna iazu a primit suma de 5000 lei pentru şcoală436.

În 1939, cu prilejul descrierii activităţii Căminului Cultural Barbu Ştefănescu 
Delavrancea din iazu într-un articol, sunt amintiţi drept cadre didactice la Şcoala iazu şi 
activişti în cadrul căminului Învăţătorii Costea Broască, directorul şcolii, dumitru L. 
Crăciun şi Andrei Udrea437.

La 1941 învăţător în iazu era un anume Petcu. 

431  miniSteRUL inStRUCŢiUnii PUBLiCe, CULteLOR Şi ARteLOR, Anuarul Învăţământului Primar, 
București, 1933, p. 314.

432  miniSteRUL inStRUCŢiUnii PUBLiCe, CULteLOR Şi ARteLOR, Anuarul Învăţământului Primar, 
București, 1933, p. 311.

433  „Biruinţa”, 10 august 1934, p. 1.
434  „Voinţa Ialomiţei”,14 august 1935, p. 3.
435  „Voinţa Ialomiţei”, 25 octombrie 1935, p. 4.
436  „Voinţa Ialomiţei”, 10 octombrie 1936, p. 4.
437  „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
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din dosarul personal al Învăţătorului dumitru L. Crăciun, Stat personal 31.414, 
autorul unei Monografii despre satul iazu, aflăm că a obţinut titlul definitiv la 1 ianuarie 
1933, gradul ii la 1 septembrie 1937, rectificat pe data de 1 septembrie 1936.

La 1939, activa în cadrul Căminului Cultural Barbu Ştefănescu Delavrancea din 
Comuna iazu, condus de Părintele iconom nicolae mateescu438.

La 1 septembrie 1943 avea 7 ani de funcţionare cu gradul ii.
În timpul stagiului a avut 2 inspecţii, notate cu foarte bine. A desfășurat o activitate 

didactică și extrașcolară notată de inspectorul gheorghe tomulescu cu foarte bine.
La inspecţia specială din 27 octombrie 1944 a fost notat de gheorghe Chiajna, 

inspector Şcolar Regional, cu foarte bine. A fost propus să fie înaintat la gradul i, cu data 
de 1 septembrie 1944 cu nota generală foarte bine.

dintr-un Proces-verbal de inspecţie specială de grad i, din 27 octombrie 1944, 
spicuim:

6. Pentru satisfacerea condiţiunilor cerute de art. 163, aliniatul C din lege, domnul 
Dumitru L. Crăciun a depus ca lucrare personală (Monografia satului Iazu).

este o lucrare care prin conţinut, formă şi stil merită să fie luată în consideraţie. O 
notez cu foarte bine.

7. inspecţia didactică
Am văzut şi la clasă pe domnul Crăciun.
Anul acesta, până la 16 octombrie, a predat la clasa i, iar de la această dată a trecut la 

cursul superior.
Fiind în timpul culesului de porumb, aceşti elevi de curs superior au fost lăsaţi acasă 

1 noiembrie. Ca să pot aprecia şi calităţile de educator ale domnului Crăciun, l-am pus să 
predea 2 lecţiuni noi la clasa i, unde lucrase până la 16 octombrie.

dintr-o examinare amănunţită a clasei, m-am convins că domnul Crăciun s-a ocupat 
în mod foarte serios şi temeinic de buna îndrumare a elevilor începători în exerciţiile 
pregătitoare de vorbire, scris, auz şi văz.

În faţa noastră a predat lecţia nouă, desfacerea vorbelor în silabe, şi povestirea morală 
ionel şi tudorel. Ambele lecţiuni active, pline de interes şi curiozitate, care au înlesnit foarte 
mult fenomenul educativ.

domnul Crăciun este apropiat de copii, priceput, conştiincios, muncitor şi cu multă 
dragoste de şcoală şi copii. Are alese însuşiri didactice şi metodice şi o frumoasă cultură 
profesională.

notez şi această probă cu foarte bine.
8. În baza celor mai sus constatate, propun ca domnul dumitru L. Crăciun să fie 

înaintat la gradul i, cu media generală de foarte bine.
Inspector Şcolar Regional Gheorghe Chiajna439

438  „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
439  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 631/1944.
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În anul 1941, dumitru L. Crăciun devine director al Şcolii iazu, calitate în care îl 
găsim şi în 1944440.

La 1944, Învăţător grad ii Costea d. Broască era titular la Şcoala iazu, Judeţul 
ialomiţa, Stat personal nr. 21.849. despre stagiul său din 1 septembrie 1926 până la 1 
septembrie 1943, găsim multe amănunte din dosarul său de înaintare la gradul i.

La 1 septembrie 1926 a fost numit învăţător provizoriu în Comuna traian, Judeţul 
ialomiţa, postul al iii-lea, unde a funcţionat în anul școlar 1926-1927.

La 15 august 1927 a plecat militar, pentru stagiu, până la 15 august 1928.
La 1 septembrie 1928 s-a prezentat la post și a funcţionat până la 1 ianuarie 1929, când 

i s-a comunicat că a pierdut postul și trebuie să se prezinte din nou la alegerea posturilor la 
1 august 1929.

La 1 septembrie 1929 a fost numit învăţător cu titlul provizoriu la Şcoala din Comuna 
iazu, postul i.

A obţinut titlul definitiv la 1 ianuarie 1933 prin Înalt decret Regal nr. 967/1933, 
comunicat cu ordinul ministerului nr. 47.316/1933, în urma examenului de definitivat 
susţinut în anul 1932, sesiunea decembrie, la Liceul Ştirbei Vodă, din Călărași și pe care l-a 
absolvit cu media 7.

La 1939, ca director al Şcolii iazu, activa în cadrul Căminului Cultural Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, din Comuna iazu, condus de Părintele iconom nicolae mateescu, 
care organiza serbări, conferinţe, coruri și diferite consfătuiri441.

A obţinut gradul ii la 1 septembrie 1941, cu media 7,50, prin decizia nr. 68.896/1942, 
rectificat pe data de 1 septembrie 1938, prin decizia nr. 81.545/1942, astfel încât la 1 
septembrie 1943 avea 5 ani de funcţionare cu gradul ii, timp în care n-a avut nici o pedeapsă.

A făcut cerere pentru inspecţie specială de înaintare la grad i, sub nr. 206681/1943, 
la ministerul Culturii naţionale și nr. 711/1943, la Consiliul inspectorilor.

În timpul celor 5 ani de stagiu, din cauza celor 8 concentrări din 1939 și până în 
august 1943 n-a avut decât o singură inspecţie didactică, fiind notat cu foarte bine și o 
activitate didactică și extrașcolară apreciată cu foarte bine. 

Pentru satisfacerea condiţiilor pentru obţinerea gradului i, Învăţătorul Costea 
Broască a depus ca lucrare personală Monografia Comunei Vasilievka, Judeţul Ovidiopol-
Transnistria, notată cu foarte bine.

La inspecţia specială din 27 octombrie 1944 a fost notat de către inspectorul Şcolar 
Regional gheorghe Chiajna cu nota foarte bine. 

inspectorul propunea ca Învăţătorul Costea Broască să fie înaintat la gradul i, pe 
data de 1 septembrie 1944 cu nota generală foarte bine.

Propunerea a fost agreată și de inspectorul general Pavel Popescu, la 28 noiembrie 
1944, având și Avizul Consiliului inspectorilor general, prin Președintele d. ... .

440  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 627/1944, f. 2, 6v.
441  „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
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din Procesul-verbal, din 27 octombrie 1944, al inspectorului Şcolar Regional 
gheorghe Chiajna, certificat de directorul Şcolii iazu, dumitru Crăciun, spicuim:

V. Activitatea în timpul stagiului.
Ca învăţător la clasă, ca îndrumătorul tineretului din sat pe calea adevărului, binelui şi 

frumosului şi ca exemplu de muncă, ordine, cinste şi devotament în sat, Domnul Costea Broască 
a desfăşurat pe teren cultural, social, economic, sanitar şi naţional o vie şi rodnică activitate cu 
rezultate din cele mai frumoase.

Pentru formarea gustului de cetit, a înfiinţat Biblioteca şcolară iar pentru ca elevii să 
capete deprinderi de igienă şi de îngrijirea sănătăţii, a format farmacia şcolară.

Spiritul de solidaritate a căutat să-l cultive prin cooperaţia şcolară, corul şcolar, serbările 
şi şezătorile şcolare ca şi prin munca în comun în grădina şcolară.

Pe plan social activează în toate direcţiunile: în Consiliul de patronaj, în sfatul comunal, 
în Consiliul de recepţie al comunei, în Sfatul Judecătoresc din comună, în Banca populară, în 
Căminul Cultural, în Institutul Central de Statistică şi oriunde s-a cerut sfatul şi priceperea 
învăţătorului.

N-a precupeţit nimic: nici timp şi nici oboseală.
Iată o multiplă şi vastă activitate pe care o notez cu foarte bine. (...)

VII. Inspecţia didactică.
Anul acesta, Domnul Costea Broască predă la clasa a IV-a. 
Până acum s-au prezentat la şcoală 32 de elevi din câţi sunt înscrişi.
Se face la toate obiectele complectarea materiei din clasa a III-a.
Cunoştinţele predate până acum sunt temeinice şi elevii le mânu(i)esc cu multă siguranţă 

şi uşurinţă. Cetesc expresiv şi logic, cunosc părţile de cuvânt, aplică practic cele învăţate la 
aritmetică, povestesc cu însufleţire faptele glorioase din trecutul nostru istoric, sunt neîntrecuţi în 
răspunsurile date la geografie iar în recitarea poeziilor patriotice pun suflet şi zel.

domnul Broască a predat în faţa noastră o lecţie de Aritmetică: Înmulţirea numerilor 
zecimale cu 10, 100 şi 1000 iar la istorie: Alexandru ioan Cuza.

Atât lecţia de aritmetică, care a fost activă şi intuitivă, cât şi lecţia de istorie, care a fost 
vie, colorată şi plină de simţire, a ţinut trează şi atentă conştiinţa elevilor şi a sporit mult capitalul 
lor de cunoştinţe.

Domnul Broască are frumoase şi alese însuşiri educative, pune întrebări logice şi precise, 
stăpâneşte clasa, iubeşte pe copii, le respectă individualitatea şi are atitudine demnă şi corectă 
în faţa clasei. Notez şi această probă cu foarte bine.

din Tabloul/Opisul actelor puse la dosar de către Învăţătorul Costea Broască 
enumerăm câteva care ilustrează activitatea acestuia: 

- copie după ordinul de numire ca învăţător din 1926, 
- copie după ordinul din 1928 de pierderea postului de învăţător titular, 
- copie după ordinul de numire ca învăţător cu titlul provizoriu din 1929, 
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- copie după ordinul de definitivare din 1933, 
- copie după ordinul de înaintare la grad ii din 1942, 
- copie după ordinul din 1942 prin care se rectifică data înaintării la gradul ii, 
- copie după Procesul-verbal de inspecţie din 12 noiembrie 1943; 

adeverinţe care certifică următoarele: 
-  a înfiinţat atelier de lucru manual, în 1931-1932, ajutat de învăţătorul Andrei Radu, 

care era, în 1944, directorul Şcolii în Comuna dumitrești-ialomiţa. În atelier a 
confecţionat rame pentru tablourile din clasă.

-  s-a îngrijit de coruri patriotice și religioase, la școală și la biserică (în sărbători, la 
Sfânta Liturghie), 

- a activat la Biblioteca școlară (unde a mărit numărul volumelor), 
- a înfiinţat muzeul școlii în 1936, 
-  a înfiinţat, în 1936, Farmacia școlară Preot Andrei Petru (ajutat de învăţătorul 

nicolae V. Andreescu și cu sprijinul material al farmacistului Silvestru Petrescu, din 
București), care a împărţit gratuit medicamente, 

-  a înfiinţat Cooperativa școlară, în 1936, de unde se aprovizionau copiii cu cele 
necesare pentru școală și pe care a condus-o până la mobilizarea sa,

-  a înfiinţat Cantina școlară, unde a hrănit zilnic 30 elevi săraci, până în anul 1942, 
când asemenea cantine s-au desfiinţat,

-  a organizat șezători și serbări școlare, pe timpul vacanţelor, de Crăciun, de Sfintele 
Paști, la diferite sărbători și la sfârșit de an școlar, 

-  a convins locuitorii satului să cumpere un aparat de radio pe care l-a instalat într-o 
sală de clasă și ascultau la el în fiecare duminică, 

-  a susţinut Conferinţe: Grădinile de zarzavat, la 12 aprilie 1942, Unelte şi maşini 
agricole, la 19 aprilie 1942; 

- a activat în grădina școlară și lotul școlii, 
- a reparat un colţ al școlii, 
- a făcut gard nou de scândură la școală,
- a făcut un closet și o magazie de lemne la școală, în anul 1938, cu ajutorul primăriei,
-  a activat la Căminul Cultural Barbu Ştefănescu Delavrancea, unde a luat parte la 

înfiinţarea lui și a fost ales casier, 
-  a activat la institutul meteorologic Central din București, din 1929 până în 1943, 

ca observator al Staţiunii pluviometrice din sat, 
-  a urmat cursurile de popularizare și conferinţe agricole la Şcoala de Agricultură 

Dumitru N. Seceleanu, în perioada 1 – 10 august 1932,
-  era informator onorific/observator-corespondent al institutului Central de 

Statistică, din anul 1939, furnizând știrile agricole lunare, 
-  avea activitate la Consiliul de Patronaj local, calitate în care a luat parte la toate 

colectele,
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- era membru al Comisiei de recepţie din localitate, 
- membru al Sfatului Comunal, 
- membru al Judecătoriei Comunale, pentru anul 1938-1939,
-  2 ani contabil la Banca populară din localitate, Ion Heliade Rădulescu, între 1934-1936, 

după care simplu membru al acestei instituţii.
A fost concentrat în mai multe perioade: 27 martie-12 mai 1939; 7 septembrie – 6 

octombrie 1939; 11 ianuarie – 6 februarie 1940; 21 mai – 11 august 1940; 1 septembrie 
– 21 octombrie 1940; 10 iulie – 4 august 1941; 15 octombrie – 4 noiembrie 1941; 18 iulie 
1942 – 14 august 1943.

La iazu a avut și direcţia Şcolii iazu până în anul 1941, când a predat-o Învăţătorului 
dumitru L. Crăciun, din cauza concentrărilor și mobilizărilor.

În grădina școlii a plantat salcâmi, legume și flori.
În grădina de pomi a plantat pomi fructiferi și duzi pentru creșterea viermilor de 

mătase.
grădina de flori a fost făcută în colaborare cu primăria. Şcoala a dat jumătate din 

teren iar Primăria cealaltă jumătate.
A alcătuit Monografia satului Vasilievka din Transnistria deoarece acolo fusese 

mobilizat 13 luni442.
În 1948, conform Ordinului circular 123.493 al ministerului Învăţământului Public, 

direcţia Învăţământului Primar, lucrările de închidere a anului şcolar 1947-1948 se 
desfăşurau pe centre. La Centrul Scânteia, care cuprindea localităţile Scânteia, iazu, Victoria 
mărăşeşti, dumitreşti, Bucşa, Valea Ciorii şi murgeanca, Preşedinte era Învăţătorul Costea 
Broască443.

În anul 1961 s-a construit a şaptea şcoală, şcoala nouă, dată în folosinţă la sfârşitul 
anului şcolar 1962-1963. Azi această clădire funcţionează drept grădiniţă.

În anul 1971 s-a construit o clădire pentru Grădiniţă, peste drum de şcoala nouă. Astăzi 
construcţia este dezafectată.

Alte două cadre didactice care au predat la Şcoala iazu au fost soţii Stanca (sau 
Steluţa, cum o știa toată lumea) i. moroianu și gheorghe i. moroianu.

Stanca i. moroianu s-a născut la 4 iulie 1930, în satul iazu-ialomiţa într-o familie de 
ţărani cu 6 copii. A fost profesor și director la Şcoala generală cu clasele i-Viii iazu, timp 
de 18 ani.

după 6 clase absolvite la școala din sat, a urmat cursurile Liceului murgoci din Brăila. 
A intrat în învăţământ ca profesor necalificat, predând în Şcoala din iazu Limba rusă și 
istoria.

Apoi a absolvit institutul Pedagogic din București și Facultatea de istorie și geografie. 

442  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 627/1944.
443  „Buletinul Oficial Şcolar al judeţului Ialomiţa”, 1-31 mai 1948, p. 2.



104

Iazu. File de cronică

din anul 1964 și până în anul 1982 a desfășurat munca de director al Şcolii din iazu. 
S-a străduit să fie un bun educator pentru copii, pentru sat, în cadrul școlii și în afara ei. Stau 
mărturii activităţile culturale organizate nu numai cu elevii ci și cu tinerii satului. Aprecierea 
muncii pe care a desfășurat-o alături de colegi a fost răsplătită prin diverse medalii: Ordinul 
Muncii clasa a III-a și titlul de Profesor fruntaş.

 A ridicat o placă comemorativă, din marmură, în care sunt amintiţi toţi dascălii 
satului iazu, care au slujit Şcoala iazu dar și alte sate.

Şi-a apreciat întotdeauna colaboratorii, astfel încât n-a avut anchete sau alte situaţii 
grele în școală.

gheorghe i. moroianu s-a născut în Comuna mihail Kogălniceanu, într-o familie de 
ţărani, la 29 aprilie 1927. 

după terminarea ciclului primar în sat, s-a înscris la Şcoala normală din galaţi. după 
absolvirea acestei școli a fost numit învăţător în Cătunul Victoria-mărășești din Judeţul 
ialomiţa. după desfiinţarea acestui cătun, a fost transferat la Şcoala generală cu clasele 
i-Viii din iazu, de unde a și ieșit la pensie în anul 1987. În această perioadă și-a dat gradul 
de definitivat, apoi gradul ii iar în anul 1978 gradul i.

Activităţile desfășurate ca învăţător au fost apreciate cu bine și foarte bine. A fost 
activist de partid, metodist, director de Cămin Cultural, deputat, etc.

A contribuit la educarea multor elevi ai școlii din iazu. Câţiva dintre cei care s-au 
remarcat mai târziu sunt: ionel gae, Alexandru Stanciu - ofiţeri; ion Anghel - inginer 
cercetător; marcel-mihail neacșu - economist și preot; Floarea Udrea - învăţătoare; elena 
toma - educatoare; ion toma - judecător, etc.

Ca secretar de școală a contribuit la înzestrarea școlii cu materiale didactice: cărţi, 
aparatură modernă.

A respectat familiile copiilor ce i-au fost încredinţaţi pentru a-i educa.
Pentru întreaga activitate desfăşurată în Şcoala iazu a fost apreciat cu titlul de 

Învăţător evidenţiat, în anul 1987 prin Ordinul nr. 7700 în baza Prevederilor Statutului 
personalului didactic.

evenimentul construirii şcolii la 1905 a fost comemorat în 4 iulie 2010, dar clădirea 
construită atunci se găsește într-un stadiu avansat de degradare.

Placa comemorativă, din marmură, în care sunt amintiţi toţi dascălii satului iazu, 
care au slujit Şcoala iazu dar şi alte sate, ridicată de profesoara şi directoarea Stanca i. 
moroianu are următoarea inscripţie:

„O LACRimĂ de ReSPeCt Şi PReŢUiRe PentRU/ Cei CARe AU FOSt dASCĂLii 
SAtULUi !!!”/ 
iRinA RĂdULeSCU – PRimA ÎnVĂŢĂtOARe A SAtULUi – 1905/ AndReeSCU 
niCULĂiŢĂ/ AndReeSCU gHeORgHinA/ AndReeSCU iRinA/ AndReeSCU 
iLie/ BROASCĂ COSteA/ BROASCĂ mARiA/ BROASCĂ ViCtOR/ CRĂCiUn 
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dUmitRU/ CRĂCiUn eCAteRinA/ CRĂCiUn gUŢĂ/ COBUSCeAnU meLAniA/ 
FLOReA geORge/ FLOReA teOdORA/ LOAgĂR dUmitRU/ 
mOROiAnU gHeORgHe/ mOROiAnU SteLUŢA/ miHALCeA SteLUŢA/ neACŞU 
mARiA/ PĂUneSCU mARiAnA/ StAn VLAdimiR/ StAn niCULinA/ StAn 
eLiSABetA/ StAnCiU iOn/ tOmA RAdU/ tOmA AdeLA/ tOmA eLenA/ 
UdReA FRUSinA/ UdReA AndRei/
ACeAStĂ PLACĂ COmemORAtiVĂ A FOSt ReALiZAtĂ PRin COntRiBUŢiA 
d(OmnU)-LUi dr. ing. iOn AngHeL (Firică)/ FOSt eLeV AL ACeStei ŞCOLi Şi 
AL SOŢiei AngHeL ORneLLA niCOLetA.

documentul citat oferă numele unor dascăli despre activitatea cărora nu avem detalii 
din alte surse.

Şcoala Veche (cea de-a cincea, din 1905) este azi în paragină.
În prezent Şcoala noua (cea de-a şaptea, din 1961), care are şi placa comemorativă, 

funcţionează în regim de grădiniţă deoarece copiii învaţă la Scânteia, fiind transportaţi 
zilnic cu un microbuz al Primăriei Scânteia. 

Clădirea grădiniţei, ridicată la 1971, există dar este dezafectată şi în paragină. 
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PAROHIA IAZU

Putem vorbi de Parohia iazu dinainte de anul 1790. La 1826 s-a hirotonit un 
preot pentru satul de aici444, pentru o biserică de lemn, care exista şi la 1790445, 

părăsită sau dărâmată înainte de 1833, anterioară celei de zid, ridicată în anul 1845 şi care 
a durat până astăzi. 

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL JUDEŢULUI IALOMIŢA,  

MITROPOLIA UNGROVLAHIEI 
1790-1895

La început, Parohia iazu a aparţinut de Protoieria (Judeţului) ialomiţa, care 
cuprindea toate parohiile din cuprinsul judeţului omonim şi care a avut mai 

mulţi protopopi: iordache (1826), Andrei (1836,1837), ajutat de Părintele gheorghe, 
dimitrie (1839), Zamfir mirodot446 (1840-1852) având ajutor pe mirea Hartofilache447, 
Ştefan ajutat de Răducanu (1853), gheorghe Călărăşanul (1854), Atanasie ajutat de 
Răducanu (1855) ş.a. 

Zamfir mirodot răspundea de Plasele Balta (din care făcea parte şi iazu) şi Borcea 
iar mirea Hartofilache – de Plasele ialomiţa şi Câmpul448.

444  Pr. g. i. negULeSCU, Condica ..., p. 357.
445  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
446  miROdÓt, mirodoţi s.m. (Rar) Preot care miruiește; miruitor; grad bisericesc administrativ până la sfârșitul seco-

lului XiX. Mirodot nu este aici nume propriu, ci grad administrativ.
447  Hartofilache este mai mult un titlu corespunzător funcţiei sale de ajutor de protopop decât un nume propriu. 

HARtOFÍLAX s. m., pl. cşi (ngr. hartofílax). Vechi. Păzitor de hârtii, arhivar, bibliotecar. CARtOFiLÁX, cartofilacşi 
s.m. Custode al arhivelor de la bisericile catedrale și cancelar al capitulului catedral, iar din 1869 referent al Consiliului 
mitropolitan ortodox român din Bucovina. din gr. Hartofiláx.

448  Ştefan gRigOReSCU, Protopopiatul Slobozia. Monografie-Album, editura episcopiei Sloboziei și Călărașilor, 
Slobozia, 2014, p. 8; diReCŢiA geneRALĂ A ARHiVeLOR StAtULUi din ROmÂniA, Din tezaurul arhivis-
tic dâmboviţean. Catalog de documente 1526-1848, București, 1993, doc. 925, p. 227; Profesor Constantin d. mAtei, 
ion d. BARBU, Preot Protoiereu Stelian BĂdUCU, Protoieria Urziceni, de la început și până astăzi, editura episcopiei 
Sloboziei și Călărașilor, 2004, p. 35.
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Au urmat preoţii Protopopi george Sachelarie (1866-1878), ioan Bădescu (1878), 
Rădulescu Catihet (13 iunie 1880), ioan Călărăşanul (1884) şi toma ionescu (înainte de 
1895)449.

din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), reşedinţa Judeţului 
ialomiţa a fost mutată la Urziceni, unde era şi reşedinţa Protopopiatului ialomiţa. de la 
1833, sediul Protopopiatului ialomiţa s-a mutat la Călăraşi odată cu mutarea capitalei 
Judeţului ialomiţa la Călăraşi, din ordinul generalului Pavel d. Kiseleff.

La sfârşitul secolului al XiX-lea, ialomiţa făcea parte din eparhia mitropoliei 
Ungrovlahiei, care mai cuprindea Judeţele dâmboviţa, ilfov, muscel, Prahova, teleorman 
şi Vlaşca, având arhiereu pe mitropolitul iosif gheorghian (1886-1893; reales la 5 
decembrie 1896), primat al României.

Protoieria Judeţului ialomiţa era condusă de Părintele iconom nicolae Alexandrescu, 
paroh la Sfinţii Împăraţi-Călăraşi (născut la 8 martie 1855, absolvent al Facultăţii de 
teologie din Bucureşti, numit protopop la 1 ianuarie 1895, protopop şi la 1909450) şi de 
Părintele Subprotoiereu marin dumitrescu, paroh la Sfântul nicolae-Călăraşi (născut la 
2 ianuarie 1878, absolvent al Facultăţii de teologie din Bucureşti)451.

PAROHIA IAZU, SATELE IAZU ŞI BRĂTIANU 
PROTOPOPIATUL JUDEŢULUI IALOMIŢA 

MITROPOLIA UNGROVLAHIEI 
1895-22 mai 1922

Odată cu întemeierea Satului nou, numit mai târziu Brătianu iar azi Scânteia, 
Parohia iazu a avut comunitatea credincioșilor de aici drept filie, situaţie care 

a durat până la 1924.
Parohia Iazu s-a înfiinţat oficial în anul 1894, conform unui act din anul 1926, aflat în 

Arhiva Protopopiatului Urziceni.
Satul Brătianu a fost întemeiat în anii 1894-1895, pe baza legii însurăţeilor, de către 

săteni originari din sate brăilene (Filiu, Cioara, Zăvoaia ș.a.) și buzoiene (Bozioru, Brăești, 
Bălănești ș.a.). Înainte existase acolo un cătun, numit Târla La Gologanu, iar satului 
întemeiat i s-a zis Satu nou, apoi Brătianu, în onoarea marelui om politic și de stat al 
României moderne, ion C. Brătianu. Autorităţile comuniste i-au schimbat numele în anul 
1948, după oficiosul de presă al P.C.R. şi aşa a rămas până astăzi. 

În anul 1898 a venit primul preot, manea georgescu (pe atunci preot la Parohia iazu), 
care a construit o clopotniţă din lemn, meşter fiind Constantin Râureanu, în anul 1901. 

449  Prof. n. ŢiRiPAn, Protopopiatul ..., p. 187, 190, 191.
450  Anuar 1909, p. 10.
451  Şt. gRigOReSCU, Protopopiatul ..., p. 9; Prof. C-tin d. mAtei, i. d. BARBU, Pr. Protoiereu S. BĂdUCU, Protoieria 

..., p. 44.
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din iniţiativa aceluiași preot şi din dorinţa credincioşilor, cu ajutorul moral al 
Preotului Andrei Petru din iazu, s-a construit biserica. Fondul necesar pentru construirea 
acesteia a fost strâns numai de la credincioşii din localitate, care şi-au închiriat parte din 
pământuri pe o perioadă de trei ani. În anul 1900 s-a contractat construcţia bisericii, de 
către antreprenorul Lazăr teodorescu din Comuna griviţa. 

În anul 1901 s-a făcut cărămida în sat şi s-a adus piatra pentru temelie, de la Hârşova. 
Biserica a fost construită de zidari veniţi de la Buzău, de unde au venit şi pictorii zugravi, 
care au terminat lucrările în anul 1902. În acelaşi an, de praznicul Sfinţilor Arhangheli mihail 
şi gavriil, hramul bisericii, s-a făcut sfinţirea noului lăcaş de cult452.  

Parohia din Brătianu a fost filie a Parohiei iazu până în ianuarie 1924, când a devenit 
parohie de sine stătătoare. La Biserica Sfinţii Voievozi/Sfinţii Arhangheli mihail şi gavriil 
din Brătianu/Scânteia a slujit Preotul manea georgescu în perioada 8 noiembrie 1902 – 1 
ianuarie 1933, fiind urmat de Preoţii ioan d. Leonte (născut în anul 1909, absolvent 
seminar gr. ii, numit la 1 ianuarie 1933453; hirotonit la 1 decembrie 1932454; a slujit până în 
1982), Velicu V. Caraivan (1942455-1975), ilarie/ilarion iordănescu (1940-1942; transferat 
de la Parohia moşneni, Judeţul Constanţa, la Parohia Brătianu, Judeţul ialomiţa, la 15 
octombrie 1940, ca preot ajutător456), mănăilă Leu (1979 – 2010, decedat la 22 ianuarie 
2016, înmormântat la Scânteia, la 24 ianuarie 2016, slujind un sobor de 50 preoţi), mirel-
mircea gheorghe (1997 - prezent) şi ion daniel matei (2010 – prezent; transferat în 2010 
de la Parohia gura Văii, Comuna Sudiţi-ialomiţa)457.

după cum arăta şi învăţătorul mihail m. ionescu, la 1943:
De la înfiinţarea satului (1895) şi până la anul 1902, locuitorii se duceau la biserică în 

Comuna Iazu458.
La 1907, Parohia iazu făcea parte din Protoieria ialomiţa459. 
după rapoartele Protoiereului Judeţului ialomiţa: la 1907, filia Brătianu avea 350 

familii iar la iazu erau 220 familii; la 1908, la Brătianu erau 400 familii iar la iazu – 250 
familii; la 1909, la Brătianu – 420 familii iar la iazu – 250 familii.

La 1909, Parohia iazu, din Comuna iazu, cu Biserica parohială Sfântul nicolae din 
iazu şi Biserica filială Sfinţii Arhangheli mihail şi gavriil din cătunul Brătianu, avea: 567 
familii cu 2980 suflete460.

452  Şt. gRigOReSCU, Protopopiatul ..., p. 324
453  ePARHiA COnStAnŢA, 10 ani ..., p. 87.
454  „Tomis”, martie 1933, p. 93.
455  În 1943, Părintele Velicu V. Caraivan și Preotul ioan Leonte erau trecuţi în „Tomis”, februarie-martie 1943, p, 33, în 

Lista Circumscripţiei XiV Ţăndărei, la alegerile eparhiale de clerici și mireni de la 11 și 13 aprilie 1943.
456  „Tomis”, iunie și iulie 1941, p. 14.
457  http://protoieriaslobozia.ro/
458  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 1044/1943. textul citat îl găsim aproape identic la A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 

486/1946.
459  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 232/1907, filele 83 verso-84 faţă.
460  Anuar 1909, p. 62.Prof. C-tin d. mAtei, i. d. BARBU, Pr. Protoiereu S. BĂdUCU, Protoieria ..., p.
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La 1912, Brătianu era încă filială a Parohiei iazu461.
Satul Victoria mărăşeşti a fost înfiinţat după Primul Război mondial în cinstea 

victoriei armatelor române de pe frontul mărăşti-mărăşeşti-Oituz şi a durat până în anul 
1964/1968, când vatra satului a fost redată agriculturii. 

Victoria mărăşeşti era la aproximativ 3 km de satul iazu, avea Cămin Cultural şi 
cimitir propriu. Asistenţa religioasă era acordată de preoţii din iazu. Se alocase anterior şi 
loc pentru construirea unei biserici, un teren de 200m². Când s-a desfiinţat satul, locuitorii 
au fost strămutaţi la iazu, cimitirul de acolo s-a desfiinţat iar mormintele cu tot cu cruci au 
fost strămutate în cimitirul de la iazu. 

La 1914, Protoiereu al Judeţului ialomiţa era dimitrie dobre, licenţiat în teologie462. 

PAROHIA IAZU, SATELE IAZU ŞI BRĂTIANU 
PROTOPOPIATUL URZICENI, MITROPOLIA UNGROVLAHIEI 

22 mai 1922-3 iunie 1923

În Judeţul ialomiţa au fost constituite, la 22 mai 1922, două protoierii: i Călăraşi 
(în jumătatea sudică a judeţului, la sud de şoseaua Bucureşti – Ştefăneşti) şi 

ii Urziceni (în jumătatea nordică judeţului, de o parte şi de alta a râului ialomiţa), prin 
actul încheiat între Preoţii Protopopi iconom dimitrie dobre (ajuns ulterior protopop la 
Călăraşi) şi gheorghe St. Popescu (devenit protopop la Urziceni).

Aceste noi protopopiate aparţineau mitropoliei Ungrovlahiei, iar din 1923, anul 
înfiinţării episcopiei Constanţei/tomisului au trecut sub jurisdicţia acesteia, împreună cu 
alte trei protoierii:  Constanţa, Caliacra şi durostor.

dacă până la 22 mai 1922, Parohia iazu făcuse parte din Protoieria Judeţului ialomiţa, 
de la această dată, odată cu împărţirea Judeţului ialomiţa în 2 protopopiate: i Călăraşi – cu 
sediul la Călăraşi şi ii Urziceni – cu sediul la Urziceni, era sub jurisdicţia Protoieriei Urziceni 
şi avea filia de la Brătianu, conform procesului verbal încheiat între viitorii protopopi de 
Călăraşi şi Urziceni463.

PAROHIA IAZU, SATELE IAZU ŞI BRĂTIANU 
PROTOPOPIATUL URZICENI, EPISCOPIA CONSTANŢEI 

3 iunie 1923-ianuarie 1924

La 3 iunie 1923 a fost instalat Preasfinţitul Părinte episcop ilarie teodorescu 
pentru reînfiinţata eparhie a Constanţei. de la această dată, Parohia iazu a 

intrat sub jurisdicţia acestei episcopii.

461  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 4770/1912, f. 13.
462  Prof. n. ŢiRiPAn, Protopopiatul ..., p. 204.
463  Prof. C-tin d. mAtei, i. d. BARBU, Pr. Protoiereu S. BĂdUCU, Protoieria ..., p. 60, 70.



110

Iazu. File de cronică

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL URZICENI, EPISCOPIA CONSTANŢEI 

ianuarie 1924-februarie 1928

Desprinderea filiei Brătianu de Parohia iazu s-a făcut în ianuarie 1924, după ce 
la 22 mai 1922 localitatea Brătianu a devenit comună de sine stătătoare, 

componentă a Plăşii Ţăndărei, conform principiului că organizarea administrativ-bise-
ricească copiază pe cea administrativă laică şi probabil la dorinţa locuitorilor/credincioşilor 
de aici.

demersuri în acest sens le-au întreprins ambii preoţi ai Parohiei iazu.
La 18 septembrie 1923, la inspecţia Părintelui protopop de la Urziceni se observa:
Această biserică filială este îngrijită de Pr(eotul). Manea Georgescu, absolvent a 4 clase 

seminariale. Se bucură de încrederea enoriaşilor. Epitropii împreună cu toţi enoriaşii cer să se 
ridice această biserică filială la rangul de biserică parohială.

Părintele Paroh Andrei Petru, printr-o adresă către Protoiereul Protopopiatului 
Urziceni, la 4 noiembrie 1923, prezenta ca argumente în favoarea dezlipirii filialei Brătianu 
de Parohia iazu următoarele realităţi: constituirea Comunei Brătianu, cu 700 familii, 
însumând 3500 suflete, existenţa unei biserici cu preot precum şi distanţa de 4 km de la iazu.

La început, Protopopiatul Urziceni făcea confuzie între cele două parohii, după cum 
citim într-o înştiinţare din 29 februarie 1924 făcută de Părintele proaspăt paroh, manea 
georgescu:

Pe de altă parte vă supun la cunoştinţă că, cu ocasia decretări(i) parohiei noastre, vedem 
parohia cu hramul Sf(ântul). Nicolae că se numeşte, însă biserica noastră are hramul Sf(in)ţii 
Vo(i)evozi încă de la 1902, data sfinţirei, şi cu acest nume e trecută la toate autorităţile statului 
şi, ca să nu fie rătăcirea după urmă mai rea decât cea dintâi, vă rugăm respectuos a interveni şi 
a ne răspunde, mai cu seamă că avem nevoie de a-l pune pe sigiliu(l) ce trebuie a-l comanda.

La 11 martie 1924, Părintele Protopop de la Urziceni arăta Preasfinţitului episcop 
de Constanţa că până la declararea filiei Brătianu drept Parohia, slujitorii Bisericeşti de aici, 
Părintele manea georgescu şi dascălul tudor i. Stanciu, fuseseră plătiţi de comună şi cerea 
ca din acel moment, odată cu înfiinţarea noii parohii, aceştia să fie trecuţi la plata de către 
stat. de asemenea venea cu precizarea că hramul bisericii noii parohii era Sfinţii Voievozi, 
nu Sfântul nicolae.

La 1925, Tabloul împărţirii Eparhiei Constanţa în 20 de circumscripţii ilustrează la nr. 
20. Cercul electoral Slobozia 19 parohii, între care la numerele 3 şi 4 Parohiile Iazu şi 
Brătianu464.

La 1927, Poşta cea mai apropiată de ambele parohii era Cioara iar gara cea mai 
apropiată era Ţăndărei. În iunie 1927, Parohiile Brătianu şi iazu au fost inspectate de 
Părintele Protopop de la Urziceni.

464  „Tomis”, 15 septembrie 1925, p. 143.
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PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL FETEŞTI, EPISCOPIA CONSTANŢEI 

februarie 1928-1932

După februarie 1928, conform actelor din Arhiva Protopopiatului Urziceni, pe 
lângă cele două protopopiate, i Călăraşi şi ii Urziceni, mai apare şi Protopopiatul 

iii Feteşti. Parohiile iazu şi Brătianu ies de sub jurisdicţia Protopopiatului Urziceni, întrucât 
după această dată ele nu mai apar în listele de parohii ale acestuia. 

dosarele Parohiilor iazu şi Brătianu din Arhiva Protopopiatului Urziceni conţin 
documente din anii 1922-februarie 1928. 

inspecţiile protopopului de la Urziceni din anul 1929 nu mai includ şi Parohiile 
Brătianu şi iazu.

Parohia Brătianu apare în Lista Protoieriei iii Feteşti pentru conferinţele generale 
preoţeşti, seria a ii-a, din zilele de 17 şi 18 octombrie 1928. Parohia iazu trebuie să fi fost 
integrată în seria i.

În 1928, în actele acestei protoierii apare o nouă protoierie, iii Feteşti, pe lângă cele 
de la 22 mai 1922: ii Urziceni şi i Călăraşi. din cercetarea colecţiei Revistei Tomis, 
observăm că împărţirea Judeţului ialomiţa în 3 protoierii, i Călăraşi, ii Urziceni şi iii Feteşti 
a dăinuit până în iunie 1932.

În perioada martie 1928-1932, Parohiile Brătianu şi iazu au făcut parte din Protoieria 
iii Feteşti.

La 24 iunie 1928, Protoiereul Protopopiatului Circumscripţiei iii Feteşti – ialomiţa, 
Părintele iconom V. georgescu, trimitea Raportul no. 267 Sfintei episcopii a Constanţei465. 
La 15 ianuarie 1929 era numit protoiereu la Feteşti Părintele Vasile marinescu de la Parohia 
murgeanca466, care la aceeaşi dată se transfera la Parohia dudeşti-Feteşti467. 

În decembrie 1930, semna un articol în Tomis, p. 401-403, un alt Părinte Protopop 
la Feteşti: Preotul Ştefan dumitrescu.

din Raportul privind Cercurile Pastorale al Protoieriei ii Urziceni pe 1929, din 
Revista Tomis, aprilie 1929, p. 27-30, observăm că iazu nu mai făcea parte din acest 
protopopiat.

În lista cu Circumscripţiile electorale pentru alegerile de membri clerici şi mireni 
în Adunarea eparhială pe sesiunea 1932-1937 inclusiv, Parohia iazu este trecută la 
Circumscripţia X. Slobozia, la nr. 14 şi Parohia Brătianu, la Circumscripţia Xi Ţăndărei, 
la nr. 1.

465  „Tomis”, august-septembrie 1928, p. 16-17.
466  „Tomis”, ianuarie 1929, p. 23.
467  Tomis”, ianuarie 1929, p. 25.
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PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL PERIEŢI, EPISCOPIA CONSTANŢEI 

1932-1935

În iunie 1932, când Adunarea eparhială Constanţa a decis împărţirea Judeţului 
ialomiţa în 6 protopopiate, parohiile din zona Sloboziei, între care erau şi Iazu 

şi Brătianu, au fost arondate Protoieriei iV Perieţi, numită în acte şi ca Protoieria Judeţului 
ialomiţa, având protopop pe Părintele iconom Alexandru Alexandrescu (născut la 1894, 
absolvent al Facultăţii de teologie, preot la Perieţi din 1921 până în 1934, când s-a 
transferat la Parohia Sfinţii Împăraţi-Călăraşi)468.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL COSÂMBEŞTI, 

EPISCOPIA CONSTANŢEI 
1935-1938

Din 1935, după noua reîmpărţire, Judeţul ialomiţa avea 5 protopopiate: i 
Călăraşi, ii Ştefăneşti, iii Urziceni, iV Cosâmbeşti şi V Feteşti. Parohiile din 

zona Sloboziei (printre care şi iazu şi Brătianu) aparţineau de Protoieria iV Cosâmbeşti, 
cu reşedinţa în satul omonim şi conducerea asigurată de Părintele iconom marin Rădulescu, 
paroh la Biserica Sfântul nicolae-Cosâmbeşti. La 1935, Parohia iazu avea 340 de familii, 
cu 1400 de suflete şi 20,25 ha teren arabil şi casă parohială iar Parohia Brătianu avea 607 
familii, cu 2600 de suflete, şi 5 ha teren arabil, fără casă parohială469. 

La 1936, Parohia iazu, parohie rurală de stat, aparţinea eparhiei Constanţa şi 
Protoieriei iV Cosâmbeşti, care avea Protoiereu pe Părintele iconom marin Rădulescu, 
Parohul Bisericii Sfântul nicolae din Cosâmbeşti iar reşedinţa protoieriei era în Comuna 
Cosâmbeşti470. La 1936, Judeţul ialomiţa era împărţit în următoarele protoierii: i Călăraşi 
- cu reşedinţa la Călăraşi, ii Ştefăneşti - cu reşedinţa la Ştefăneşti, iii Urziceni - cu reşedinţa 
la Urziceni, iV Cosâmbeşti - cu reşedinţa la Cosâmbeşti şi V Feteşti - cu reşedinţa în 
Comuna Cocargea.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL SLOBOZIA, EPISCOPIA CONSTANŢEI 

1938-1939

După 1938, reşedinţa protoiereului se mută la Slobozia, constituindu-se astfel 
oficial Protopopiatul Slobozia, cu sediul în incinta fostei mânăstiri (lângă 

468  Şt. gRigOReSCU, Protopopiatul ..., p. 16.
469  Şt. gRigOReSCU, Protopopiatul ..., p. 16-18.
470  ePARHiA COnStAnŢA, 10 ani ..., p. 85, 91.
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Biserica) Sfinţii Voievozi471. În 1943 este numit protoiereu Părintele nicolae dobrescu, 
de la Parohia Amara, născut în anul 1905, licenţiat în teologie, hirotonit preot şi numit în 
anul 1927472.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL FĂCĂENI, 

EPISCOPIA CONSTANŢEI 
1939-1943

Conform Revistei oficiale a eparhiei Constanţa, publicaţia Tomis, la 1939 şi 
1940, Parohiile iazu şi Brătianu făceau parte din Protoieria ii Făcăeni. În acei 

ani se făceau aprecieri ale Cercului Cultural:
Protoieria ii Făcăeni-ialomiţa. iazu. 7 mai 1939 localitate. Popor mult și din satele 

Brătianu și Smirna. Preoţii spun: Cercurile sunt o necesitate a timpului, au fost dorite, 
întăresc credinţa. Reușită mult peste așteptări. dacă se va activa, biserica va reveni la rolul 
ei de conducătoare în stat473 sau ale Cercurilor Pastorale:

Judeţul ialomiţa. Protoieria ii Făcăeni. Cercul Iazu la Valea Ciorii, 2 iulie 1940. 
Președinte iubitor de muzică, are cor, pe care-l duce la cercuri. Bine. Fond bunișor. 
Parohia Brătianu, 10 septembrie 1940. Parohul respectiv a făcut pregătiri frumoase. 
Şedinţa publică cu piesă de teatru. Are cor frumos și numeros, condus de preotul local. 
Fond bun474.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL FETEŞTI, 

EPISCOPIA CONSTANŢEI 
PROTOPOP PREOT ICONOM NICOLAE MATEESCU 

1943-1946

La 1943, Parohiile iazu și Brătianu făceau parte din Protoieria ii Fetești a 
Judeţului ialomiţa. Atunci, în ialomiţa erau 3 Protoierii: i Călăraşi, ii Feteşti 

şi iii Urziceni475. 
Părintele Iconom Nicolae Mateescu, de la Parohia Iazu, a fost numit în postul de 

Protoiereu al Circumscripţiei II Feteşti, Judeţul Ialomiţa, la 1 august 1943, în locul Preotului 
Virgil Andreescu, transferat la Parohia Adormirea maicii domnului i din oraşul 
Constanţa476.

471  Şt. gRigOReSCU, Protopopiatul ..., p. 21.
472  Şt. gRigOReSCU, Protopopiatul ..., p. 21; ePARHiA COnStAnŢA, 10 ani ..., p. 87.
473  „Tomis”, iulie-august 1939, p. 40.
474   „Tomis”, ianuarie 1940, p. 19.
475  „Tomis”, mai-iulie 1943, p. 30-31.
476  „Tomis”, august-septembrie 1943, p. 37.
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PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL ŢĂNDĂREI, CU REŞEDINŢA LA IAZU 

EPISCOPIA CONSTANŢEI 
PROTOPOP PREOT ICONOM NICOLAE MATEESCU 

1946-1948

La 1946, Parohia iazu, parohie rurală de stat, aparţinea eparhiei Constanţa şi 
Protopopiatului ii Ţăndărei, cu reşedinţa în Comuna iazu şi Protopop chiar 

pe Părintele Paroh de la iazu, Preotul iconom nicolae mateescu477.
Parohia avea 373 familii/ 1726 suflete478.
La 1946 Judeţul ialomiţa era împărţit în următoarele Protoierii: i Călăraşi - cu 

reşedinţa la Călăraşi, ii Ţăndărei - cu reşedinţa la iazu, iii Urziceni - cu reşedinţa la Urziceni, 
iV Slobozia - cu reşedinţa la Amara şi V Lehliu - cu reşedinţa în Comuna Săpunari.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL FETEŞTI, 

EPISCOPIA CONSTANŢEI

La 1948, Parohia iazu făcea parte din Protoieria ii Feteşti- ialomiţa.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL PLĂŞII SLOBOZIA, 

EPISCOPIA CONSTANŢEI 
1948-1949

În iulie 1948, Parohia iazu aparţinea de Cercul pastoral-misionar Scânteia 
– ialomiţa. La 1949, Protoiereu al Plăşii Slobozia era Părintele iconom Petre 

Breteanu iar în 1975, Protopopul Protopopiatului Slobozia era Părintele Cosma P. 
drăghicescu479.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL SLOBOZIA, 

EPISCOPIA BUZĂULUI 
1950

Parohia iazu a fost inclusă în 1950 în episcopia Buzăului.

477  ePARHiA COnStAnŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69.
478  ePARHiA COnStAnŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69, 72.
479  Şt. gRigOReSCU, Protopopiatul ..., p. 23, 25.
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PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL SLOBOZIA, ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR 

1951-1994

După 1951 şi până azi, Parohia iazu a aparţinut Protopopiatului Slobozia, cu 
sediul la mânăstirea Sfinţii Voievozi, din Slobozia până în 2002 când s-a mutat 

în noul sediu, din Strada Viilor, nr. 40.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU  
PROTOPOPIATUL SLOBOZIA 

EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR 
1994-azi

De la început, Parohia iazu a aparţinut de la început mitropoliei Ungrovlahiei. 
Apoi a fost inclusă episcopiei Constanţa în perioada 1923-1950, apoi 

episcopiei Buzăului, în 1950 iar între 1951-1994 – Arhiepiscopiei Bucureştilor.
din anul 1994, Parohia iazu face parte din episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, 

Protopopiatul Slobozia, cu sediul, din 2002, la Slobozia, Strada Viilor, nr. 40.
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VECHEA BISERICĂ DE LEMN,  
cu hramul Sfântul Nicolae 
(1790 – înainte de 1833)

Legendă

Înaintea sfintei biserici de astăzi, dar în altă locaţie, a fost un alt lăcaș de cult, 
din bârne, mai mult o casă de rugăciune, aflată la Târlele de la moşie (expresie 

folosită abia în 1970), adusă de la munte de ciobani așezaţi cu turmele în zonă. multe icoane 
din tâmpla acelei biserici precum și alte diferite icoane de acolo se găsesc azi în biserica de 
zid, ridicată la 1845.

Adevăr

Notarul ioan Fetecău fixa existenţa în timp a acestui vechi lăcaș de cult încă de 
la 1790 și susţinea că la 1915 încă se mai recunoștea locul Sfintei mese480.

deși Harta Specht (1790-1791) are indicator roșu, pentru biserică de zid și indicator 
negru, pentru biserică de lemn, totuși la iazu nu ni se arată nici un lăcaș de cult pentru acel 
an, ceea ce ne îndreptăţește să afirmăm că începutul acestei biserici este după documentarea 
acelei hărţi, încheiată înainte de 1790.

Același notar susţine că la 1812, din cauza unei invazii de lăcuste, la îndemnul 
Arhimandritului gavriil Slobozeanu, locuitorii, aflaţi temporar pe moșie, au părăsit satul 
(aceasta fiind o a doua mutare documentată a satului iazu), îndreptându-se spre Comuna 
Rușeţu (în 1915 Roseţi Volnași) iar restul de 40 familii s-au așezat puţin mai la vale în iazu 
nou, unde și-au construit case și bordeie, fiecare după darea lui de mână, și unde erau 
administraţi de un număr de nouă deputaţi/consilieri aleși dintre cei mai gospodari și cu 
știinţă de carte, până la anul 1831 când noul sat iazu s-a declarat Comună.

Hirotonia unui preot pentru iazu, în 1826, este un argument pentru existenţa unei 
biserici de lemn la iazu: 

480  A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
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Anul 1826: (40) grigorie sin Apostol, ot iazu sud ialomiţa, hram Sf(ântul). nicolae, 
hirotonisit de (Părintele) mitropolit (grigorie dascălul, n.n.) în Bis(erica). Sf(intei). 
mitropolii. dechemvrie 5481.

din consemnarea hirotoniei Preotului grigorie (fiul lui) Apostol aflăm şi că hramul 
vechii biserici de lemn a fost Sfântul Nicolae.

Hirotonia Părintelui grigorie confirmă tradiţia locală care afirmă că la o dată 
necunoscută, la biserica de la 1845 a slujit Preotul grigorie, care mai slujise într-o casă de 
rugăciune aflată în târlele de pe moșie. Fiind bătrân, acesta ar fi adus ca ajutor la Biserica 
iazu pe fiul său dumitru. 

dar satul iazu nu este trecut în Catagrafia preoţilor şi diaconilor din Judeţul Ialomiţa, 
întocmită la anul 1833482, ceea ce ne face să credem că se încheiase exodul din vechiul sat 
către cel nou iar biserica de lemn a rămas în părăsire (nu se distrugea cu bună ştiinţă) sau 
chiar s-a dărâmat din cauze naturale înainte de 1833.

Satul odată mutat dar fără lăcaş de cult nu putea primi un preot, deoarece hirotonia 
unui preot se face doar pe seama unei parohii cu biserică.

Populaţia Comunei iazu a crescut foarte repede: de la 20-22 gospodării în 1790-1791 
la 48 de familii în 1831483, apoi la 30 de gospodării, adică 150 locuitori, după Harta rusă 
din 1835.

La 1837 satul iazu avea 73 de familii cu 254 de locuitori484 iar la 1853 - 75 de 
gospodării, adică 375 locuitori, conform cu Harta rusă.

Pentru această populaţie era nevoie de o biserică şi Părintele gavriil Slobozeanu a 
construit-o, acesta nefiind singurul lăcaş de cult ridicat de un călugăr în zonă, în acea 
perioadă. Sfântul ierarh Calinic de la Cernica a ridicat Biserica Sfântul nicolae de la Bueşti-
ialomiţa în anul 1843 şi Biserica Schimbarea la Faţă din Sohatu-Călăraşi, la 1848.

tradiţia locală pusă în scris la 1970 arăta că lângă Sfântul Altar erau îngropaţi primii 
slujitori ai bisericii de la 1845: Preoţii grigore/grigorie și dimitrie, tată și fiu iar în partea 
de miazăzi a bisericii era îngropat Preotul david iliescu cel de al treilea slujitor de la Biserica 
din iazu. 

În ceea ce priveşte ipoteza că icoane din tâmpla vechii biserici de lemn din iazu 
precum şi alte diferite icoane de la acel lăcaş de cult se găsesc azi în biserica de zid, ridicată 
la 1845, trebuie să verificăm veridicitatea ei prin documente oficiale.

Chestionarul Comisiunii Monumentelor Istorice, completat de Părintele Paroh Andrei 
Petru la 1921, precizează:

481  Pr. g. i. negULeSCU, Condica ..., p. 357.
482  Prof. n. ŢiRiPAn, Protopopiatul ..., p. 184-185.
483  i. dOnAt, i. PĂtROiU, d. CiOBOteA, Catagrafia ..., p. 190.
484  S.J.A.n. ialomiţa, Fond Prefectura Judeţului ialomiţa, dosar 43/1837, f. 1-131, orig., în TEZAUR, doc. 104, p. 141-

142.
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Tâmpla e din lemn, făcută din nou în anul 1916, odată cu zugrăveala. E foarte frumos 
împodobită. Icoanele de la tâmpla veche le păstrăm. Se crede că sunt pictate odată cu zidirea 
bisericii.

Părintele spune că icoanele de la tâmpla veche, a bisericii construite la 1845, se 
păstrează, dar nu scrie că sunt pe noua catapeteasmă, confecţionată la 1916-1919.

Apoi mai adaugă:
 În tâmplă nu sunt icoane vechi tare ci sunt mai noi. (...) De asemenea, mai sunt 2 icoane: 

una a Mântuitorului şi alta a Maicii Domnului tot vechi cred, de la zidirea acestei biserici fără 
inscripţie şi sunt aşezate pe pereţi la femei. Sunt încă 6 icoane vechi de tot, mâncate de cari, dar le 
păstrăm în podul bisericii; sunt fără inscripţii şi fără dată. Alte icoane cari mai sunt sunt mai noi. 

nu se scrie nimic despre icoane din vechea biserică de lemn, păstrate în noua biserică. 
Azi, dacă ar mai exista icoane din vechea biserică ele ar fi foarte puţine, foarte deteriorate 
şi în nici un caz pe catapeteasmă.
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BISERICA 

Biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, aflată ca și școala în stânga 
drumului către Scânteia, a fost ridicată de către comunitate în anul 1845, la 

iniţiativa Stareţului mânăstirii Slobozia, Părintele Arhimandrit gavriil Slobozeanu. 
Preacuviosul Părinte gavriil a dat tot materialul necesar, a observat îndeaproape 

toate lucrările de construcţie, s-a îngrijit să fie pictată şi a sfinţit-o în ziua de Sfântului nestor, 
27 octombrie 1845, însoţit şi de Prea Sfinţitul mitropolit neofit.

Căratul materialului, salahoria la zidire şi alte ajutoare ce s-au mai cerut au fost făcute 
de săteni, îndemnaţi de bătrânul preot din acel timp, grigorie.

Biserica din iazu a fost construită din materialele unei biserici vechi aflată în Slobozia, 
zidită de matei Basarab în amintirea ostașilor căzuţi în luptele date cu turcii în apropiere 
de Slobozia.

Această biserică a fost închinată mânăstirii dohiariu de la muntele Athos împreună 
cu moșia Lata Sărata ce se întindea din Slobozia până la iazu.

În anul 1843, Stareţul mânăstirii Slobozia și administratorul moșiei Lata Sărata, 
Arhimandritul gavriil Slobozeanu a zidit lângă Biserica ctitorită de matei Basarab actuala 
Biserică a mânăstirii Slobozia, ca apoi, dărâmată fiind vechea biserică mânăstirească, să fie 
zidită la iazu, cu materiale din această veche biserică, o alta, pe moșia Lata Sărata.

nu se cunosc meșterii şi inginerul arhitect care au proiectat și construit această 
biserică, dar se crede că toţi cei ce au zidit noua biserică a mânăstirii Slobozia au zidit și 
Biserica din iazu.

materialul din care a fost zidită biserica este cărămidă arsă, cu var hidraulic. temelia este 
zidită tot din cărămidă arsă cu var. Acoperișul este din lemn și acoperit cu tablă galvanizată.

Lăcașul de cult a fost învelit cu tablă de fier la 1870, pictat din nou în 1875 şi 1916, 
reparat la anii 1881, 1891 și de mai multe ori în cursul secolului XX. Preot acolo era la anul 
1849 Părintele david sin ilie485, prezent şi în 1865 alături de Preotul dimitrie (fiul Preotului 
grigorie), Cântăreţul grigore sin mincu şi Paracliserul Vasile Popa486.

485   Pr. n. CAZACU, m. CAZACU, Hirotoniile ..., p. 635.
486  V.A. UReCHiA, Liste de biserici din 1865 / Dosarul Anuarului Cultelor, în B.A.R., Manuscrisul Românesc 324, filele 

351 verso – 352 faţă, nr. 133.
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În anul 1902 Părintele Andrei Petru s-a ostenit cu ridicarea din temelie şi pictarea 
pridvorului de zid din faţa bisericii.

La 1916-1919 se reface tâmpla pe care a avut-o biserica la construcţia ei în 1845, iar 
la 1927 s-a construit cafasul.

după 1990, Părintele Constantin neacşu a construit un pridvor din metal şi sticlă 
în faţa pridvorului de zid al bisericirii.

Biserica avea în proprietate 17 pogoane de teren arabil, primite prin aplicarea Legii 
agrare din 1864.

La 1906, prin testamentul preotesei Voica iliescu, Biserica din iazu primeşte, după 
încetarea acesteia din viaţă, casele cu dependinţele şi locul lor din Comuna Iazu şi pământul 
de arătură, adică un număr de zece pogoane şi jumătate, proprietăţile ei din Comuna iazu, 
primite de la soţul ei decedat. Cele 10½ pogoane fuseseră primite de Părintele david iliescu 
la Împroprietărirea din anul 1879.

În anul 1940, Biserica din iazu a primit, împreună cu unele donaţii și alte 2 ha de 
teren487.

La 1949-1950, Biserica din iazu a fost constrânsă să cedeze statului loturile de teren 
arabil, din care azi s-au recuperat doar 10 ha.

Biserica este ridicată pe un teren de 3000 m², fiind încadrată pe două părţi de străzi 
la nord și la Vest, la est de locuitorii tudor Crăciun și gheorghe mircioi, iar la miazăzi – de 
maria neacșu/Casa parohială.

În curtea bisericii sunt mai multe cruci cu inscripţii dinainte de anul 1864. Acestea 
atestă că aici a fost cândva un vechi cimitir.

Lângă Sfântul Altar, în curtea lăcaşului de cult, sunt îngropaţi primii slujitori ai acestei 
biserici: Preoţii grigorie și dimitrie, tată și fiu, iar în partea de miazănoapte a bisericii este 
îngropat Preotul david iliescu, cel de-al treilea slujitor al Bisericii iazu.

În interiorul curţii bisericii s-a amenajat, prin purtarea de grija a Părintelui Paroh 
marcel-mihail neacșu un spaţiu de relaxare și recreere în centrul căruia se află monumentul 
vrednicului de pomenire Preacucernicul Părinte Constantin neacșu.

În curs de amenajare, deja construit, este un Centru social. 
La 18 aprilie 2010, Preasfinţitul Părinte episcop Vincenţiu, înconjurat de un sobor 

de preoţi consilieri și diaconi, a săvârșit slujba de sfinţire a Prestolului (Sfânta masă) și Sfânta 
Liturghie arhierească unde preot paroh este Preacucernicul Părinte Consilier Auditor 
marcel-mihail neacșu, conferindu-i acestuia rangul de iconom stavrofor atât pentru 
implicarea în lucrarea pastorală, cât și pentru rodnica activitate de la Centrul eparhial.

487   „Tomis”, mai 1940, p. 32.
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CENTRUL SOCIAL 
SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA

Constatând cu îngrijorare că actuala criză economică afectează profund cea mai 
mare parte a credincioșilor noștri și considerând că se impune o intensificare 

a lucrării pastoral-misionare și filantropice și la nivel de parohie, la iniţiativa Preotului Paroh 
marcel-mihail neacșu, credincioșii Parohiei iazu, împreună cu membrii Consiliului 
Parohial, au decis într-o ședinţă de lucru a acestuia, înfiinţarea unui Centru Social care să 
acopere necesităţile pastoral-misionare și filantropice ale credincioșilor Parohiei iazu.

Centrul social va avea următoarele obiective principale:
a. Ajutorarea familiilor de vârstnici cu pensii mici;
b. Ajutorarea familiilor sărace cu mulţi copii, dar cu venituri mici;
c. Ajutorarea bolnavilor săraci;
d.  Organizarea de colecte de îmbrăcăminte, produse de strictă necesitate, medica-

mente și bani pentru ajutorarea categoriilor sociale aflate în dificultate;
e.  Atragerea credincioșilor în acţiuni filantropice de întrajutorare a celor săraci și 

bolnavi;
f.  Organizarea de evenimente cultural-artistice cu scop caritabil, prin implicarea 

corurilor de la Centrul eparhial, instituţii de învăţământ teologic-seminarial sau 
universitar, ori de la diverse instituţii culturale, sumele colectate urmând a fi donate 
pentru susţinerea unor programe concrete de întrajutorare;

g. Organizarea de expoziţii a icoanelor lucrate de copii;
h.  Organizarea de Cerc pastoral-misionar în colaborare cu celelalte parohii învecinate, 

în scopul identificării cazurilor sociale;
i.  În cadrul Centrului social va funcţiona și un Birou de catehizare a tinerilor, sub 

egida programului „Hristos împărtășit copiilor”.

tot în cadrul acestui Centru social va funcţiona Biblioteca parohială, precum și 
Cancelaria parohială.

La 8 noiembrie 2012 a avut loc slujba de punere a pietrei de temelie și acum este în 
curs de finalizare.
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SITE-UL PAROHIEI 
www.parohiaiazu.ro

A primit binecuvântarea arhierească în data de 19 decembrie 2012, în urma 
cererii adresate de Părintele Paroh marcel-mihail neacșu.

S-a gândit ca o necesitate firească de a spune tuturor enoriașilor ce acţiuni sunt în 
desfășurare la parohie. mulţi sunt plecaţi la muncă în străinătate și astfel prin acest site, sunt 
aproape de casă.

Cu ajutorul unui enoriaș ce se pricepe în crearea de pagini web, a luat naștere acest 
proiect. enoriașul respectiv face benevol acest lucru, dorește să rămână anonim, întreţinând, 
găzduind fără plată și îmbunătăţind în permanenţă acest site în urma fotografiilor transmise 
de către părintele paroh.

Prin intermediul lui se postează evenimente din activitatea liturgică; din cea 
administrativă: construcţiile și renovările ce se fac la Sfânta Biserică (restaurarea picturii, 
restaurarea clopotniţei, construcţia parcului, construcţia Centrului social Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena, etc.); acţiunile filantropice: împărţirea darurilor de Crăciun și de Sfintele 
Paști, ajutorarea familiilor nevoiașe, etc.; imagini de la Sfintele slujbele mai importante și 
Praznice Împărătești.
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CASA PAROHIALĂ

Prin testamentul preotesei Voica iliescu, nr. 218/1906, din 10 februarie 1906, 
în oraşul Călăraşi, autentificat de tribunalul ialomiţa, scris şi redactat de t. 

Borşaru, apărător din Călăraşi, după cererea preotesei, aceasta neştiind carte, biserica a 
dobândit o casă parohială, construită la 1850 de către Preotul david iliescu, din paiantă, 
pe care o deţine și astăzi.

Voica iliescu, văduvă muncitoare din Comuna iazu, văzându-se în etate, în lipsă de 
copii legitimi care să poată moşteni averea ce poseda, al cărei soţ slujise ca preot peste 
cincizeci de ani la Biserica din Comuna iazu, văzând şi îngrijirea ce i se dădea de către 
epitropia Bisericii iazu, care-i procura cele necesare întreţinerii, s-a decis să lase Bisericii 
din Comuna iazu, după încetarea sa din viaţă, casele cu dependinţele şi locul lor din 
Comuna iazu, precum şi pământul de arătură, adică un număr de zece pogoane şi jumătate, 
pe care le deţinea în Comuna iazu, lăsate şi ei de către decedatul soţ şi preot david iliescu, 
prin testamentul autentificat de tribunalul Brăila la nr. 816/1893 din 25 mai 1893.

A mai lăsat, de asemenea, nepotului Vlad Stroe locul de casă în mărime de o jumătate 
de pogon din Comuna iazu, pe care loc acesta îşi construise case în care locuia deja; fratelui 
ion dobrin - suma de zece lei ; nepoţilor celorlalţi - averea mobilă ce se va fi găsit după 
moartea sa.

Pentru această donaţie, cerea epitropiei Bisericii iazu ca să suporte cheltuielile cu 
înmormântarea sa, rămânând a-i face şi pomenirile religioase până la un an, precum şi pe 
fiecare an următor câte un parastas pentru pomenirea sa.

La 2 iulie 1905, preoteasa Voica iliescu, închiria Învăţătoarei irina Vasilescu două 
odăi, o sală de locuit şi un ochi de magazie (viitoarea casă parohială), pe termen de 3 ani, 
de la 1 august 1905 până la 1 august 1908, cu preţul de 30 lei anual488.

La încheierea perioadei contractuale, Părintele Andrei Petru a prelungit contractul 
pe încă trei ani pentru aceeaşi chiriaşă, irina Vasilescu, cu 60 lei anual489.

488  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1690/1908, f. 31.
489  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 4288/1908, f. 1.
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În Bugetul Bisericii Sfântul nicolae din Comuna iazu, pe anul financiar 1908-1909, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 2000 lei, la Capitolul 3. Obligaţiuni testamentare după 
testamentul decedatei Voica Pr(eot). david iliescu (facerea unui parastas)490.

La 1 aprilie 1908, Părintele Andrei Petru trimitea Administratorului Casei Bisericii 
două copii de pe Contractele între defuncţii Preot david iliescu şi preoteasa Voica iliescu 
cu Anton dobrinescu pentru 10 pogoane şi jumătate, teren din câmp, şi învăţătoarea irina 
Vasilescu, pentru o parte din casă. termenele de arendare expirau în august şi, respectiv, 
octombrie 1908.

Pentru arendarea terenurilor se prevedeau publicaţii viitoare dar pentru casă, întrucât 
alţi chiriaşi nu se găseau, se prefera tot aceeaşi învăţătoare491.

În Bugetul Bisericii Sfântul nicolae din Comuna iazu, pe anul financiar 1909-1910, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 2000 lei, la Capitolul 3. Obligaţiuni testamentare, facerea 
unui parastas, după testamentul decedatei Voica Pr(eot). david iliescu492.

În Bugetul Bisericii Sfântul nicolae din Comuna iazu, pe anul financiar 1910-1911, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 2000 lei, la Capitolul 3. Obligaţiuni testamentare facerea 
unui parastas, după testamentul decedatei Voica Pr(eot). david iliescu493.

Prin deciziunea nr. 4 a epitropiei iazu, se închiria casa parohială tot învăţătoarei 
irina Vasilescu, pentru o nouă perioadă de 3 ani, de la 1 august 1911 la 1 august 1914, pentru 
70 lei anual494.

În Bugetul Bisericii Sfântul nicolae din Comuna iazu, pe anul financiar 1911-1912, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 2500 lei, la Capitolul 3. Obligaţiuni testamentare, facerea 
unui parastas, conform testamentului defunctei Voica Pr(eot). d(avid). iliescu495.

Prin deciziunea nr. 1 a epitropiei iazu, din 23 februarie 1913 se consemna:
-  necesitatea de a se retrage cu 5m înăuntru curtea din faţa bisericii, în întindere de 

60m precum şi împrejmuirea noului perimetru cu scânduri şi lanţi noi;
-  necesitatea de a se face reparaţii unei părţi din împrejmuirea curţii casei parohiale, 

la care aveau să se pună scândurile şi lanţii vechi de la împrejmuirea bisericii.
motivul micşorării curţii bisericii era dat de realitatea din toamna anului 1912, când 

locuitorul n. Udor îşi închisese locul ce-l cumpărase, rămânând între ambele curţi doar 
2,5m iar în timpul ploilor, toamna şi iarna, se desfunda drumul devenind impracticabil496.

În Contul veniturilor încasate și plăţilor pentru Biserica Sfântul nicolae din iazu în 
cursul anului financiar 1916-1917, la Venituri, Capitolul ii, Venituri proprii imobiliare, nr. 2, 

490  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 1690/1908, f. 8.
491  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 1690/1908, f. 28-29.
492  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 1691/1909, f. 11.
493  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 1647/1910, f. 7.
494  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 5554/1911, f. 4.
495  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 2605/1911, f. 4.
496  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 1662/1913.
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Venitul de la închirierea caselor parohiale ..., se prevăzuse în Buget suma de 80 lei și se 
încasaseră 100 lei, iar la Observaţii se consemna că: 

S-a încasat în plus 20 lei fiindcă doamna(?) a aprobat peste cont 20 lei, închiriindu-le…
La Cheltuieli, Capitolul ii, materiale, nr. 2, Reparaţiuni geamuri sparte, etc. caselor 

s-a prevăzut prin Buget suma de 2000 lei și nu s-a cheltuit nimic.
La Cheltuieli, Capitolul ii, materiale, nr. 5, Obligaţiuni testamentare, facerea unui 

parastas conform testamentului defunctei Voica Preot david iliescu s-au prevăzut 3500 lei 
fără să se precizeze că s-a cheltuit ceva.

În Contul de gestiune și Situaţia de averea mobilă și imobilă pe anul financiar 1917-1918 
al Bisericii Parohiale Sfântul ierarh nicolae–iazu, la Venituri, Capitolul ii. Venituri proprii 
imobiliare, nr. 2. Venitul de la închirierea caselor parohiale, se prevăzuseră prin buget 80,00 
lei dar: Nu s-a încasat nimic; casele şi curtea au fost distruse de bulgari.

La Cheltuieli. Capitolul ii. materialul, nr. 5. Obligaţiuni testamentare, facerea unui 
parastas după testamentul defunctei Voica Preot david iliescu, se prevăzuseră prin buget 
40,00 lei și nu s-a plătit nimic497.

În Contul veniturilor încasate și plăţilor pentru Biserica Sfântul nicolae din iazu în 
cursul anului financiar 1918-1919, la Venituri, Capitolul ii, Venituri proprii imobiliare, nr. 
2, Venitul de la casele parohiale închiriate pentru jandarmerie pe 10 luni cu 350 lei anual, 
la Observaţii se consemna că: nu s-a achitat de ministerul de interne în anul 1918-1919, 
ci s-a încasat în cursul lui 1919-1920.

În același document, la Venituri, Capitolul ii, Venituri proprii imobiliare, nr. 1, 
venitul de la 5¼ ha pământ arabil, donat bisericii prin testament de defuncta Voica Pr. d. 
iliescu, era prevăzută prin Buget suma de 17850 lei și se încasaseră 19425 lei cu observaţia 
că: O rată de 89,25 lei s-a încasat pe preţul regional; a ii-a pe preţ de 40 lei ha după lista de 
licitaţie din 2 aprilie 1919.

La Venituri, Capitolul ii, Venituri proprii imobiliare, nr. 3, Venitul de la iarba din 
curtea bisericii (un pogon), care fusese distrusă de caii nemţilor s-a observat că s-au încasat 
25 lei și că: 

În buget nu se prevăzuse nimic fiindcă era distrusă, dar în urma ploilor căzute, s-a 
prins ceva.

La Cheltuieli, Capitolul ii, materiale, nr. 2, Reparaţiuni la casele parohiale, uși, 
ferestre, gard, la curtea distrusă de bulgari și văruitul pe dinafară al caselor s-a prevăzut prin 
Buget suma de 250 lei și nu s-a cheltuit nimic deoarece: 

nu s-a putut face reparaţia totală fiindcă nu s-a putut procura sârmă de închis decât 
după luna aprilie498.

În Contul veniturilor încasate și plăţilor pentru Biserica Sfântul nicolae din iazu în 
cursul anului financiar 1919-1920, la Venituri, Capitolul ii, Venituri proprii imobiliare, nr. 2, 

497  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 539/1918, f. 43-44.
498  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 2315/1919.
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Venitul de la casele parohiale închiriate de jandarmerie s-a prevăzut cu suma de 350 lei și 
s-au încasat 650 lei iar la Observaţii se consemna că: Încasat 300 pentru 10 luni din anul 
1918-1919.

La Cheltuieli, Capitolul ii, materiale, nr. 5, Obligaţiuni testamentare, facerea unui 
parastas conform testamentului defunctei Voica Preot david iliescu s-au prevăzut 200 lei 
care s-au cheltuit integral499.

În Bugetul pe anul financiar 1920-1921, la Cheltuieli, Capitolul ii, materiale, nr. 5, 
Obligaţiuni testamentare, facerea unui parastas după testamentul defunctei Voica Preot 
david iliescu s-au prevăzut 120/200 lei500.

La 18 decembrie 1924, casa parohială avea următoarea descriere: 
În parohie avem case parohiale construite din gard pe de lături iar despărţiturile – de zid. Are 

2 camere pe sală şi o bucătărie de vară. În ea locu(i)eşte, cu chirie, o văduvă de război cu 5 minori.
În noul Inventar al Bisericii din iazu, din 23 februarie 1928, alcătuit după Legea şi 

Statutul organic pentru unificarea Bisericii Ortodoxe Române, din 1925, casa parohială are 
următoarea descriere: cu trei camere, o sobă, o bucătărie de casă, curte, grădină, un gard, polată 
şi arman în stare mediocră.

În Bugetul şi Situaţia de averea mobilă şi imobilă pe anul financiar 1928, buget făcut 
pe timpul pastoraţiei Părintelui iconom Andrei Petru, dar aprobat în timpul slujirii 
Preotului dumitru C. dumitrescu se prevăd la Venituri interioare, punctul 6., Arendări 5¼ 
ha, pământ arabil donat bisericii de Voica şi Pr(eot). d(avid). iliescu – 74,55 lei propuşi şi 
aprobaţi. Arenda ierbii din curtea bisericii şi cimitir – 30,0 propuşi, 15,00 lei aprobaţi. La 
Cheltuieli diverse – facerea unui parastas pentru donatorii (casei parohiale) Voica şi 
Pr(eot). d(avid). iliescu şi dări la stat – 9 lei propuşi şi aprobaţi.

La 1932, grigorie V. dumitrache, maistru din iazu, a făcut o ofertă pentru refacerea 
din temelie a casei parohiale, în valoare de 6.500 lei. Preciza că mai lucrase la Biserica din 
iazu tâmpla bisericii, podul/cafasul, învelise biserica cu tablă şi făcuse alte multe lucrări 
mărunte. i s-a aprobat.

În acelaşi an, a mai făcut o ofertă de 7000 lei, cu hrana lui, maistrul grigore d. Zainia. 
de asemenea - o ofertă de 8000 lei, cu hrana lui, maistrul ion d. dumitrache.
În perioada 1945-1948, casa parohiala, construită din paiantă, acoperită cu tablă, 

avea 6-7 camere, două marchize, în suprafaţă de 70 m², grajd, magazie, bucătărie și coteţ, 
acoperite cu tablă. Curtea casei parohiale era de 0,2500 ha, cu următoarele vecinătăţi: R 
– d. Udor; A – n. Rădulescu; S – drum și n – Victor n. dobrin.

Biserica de la iazu posedă și azi această casă parohială în partea de nord a Bisericii, 
pe un teren aparte în suprafaţă de 2.500 m². 

Casa parohială a fost refăcută de Preotul Constantin neacșu, în anul 1977 şi de 
Părintele marcel-mihail neacşu, în anul 2012.

499  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 2406/1920.
500  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 2315/1919.
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PĂMÂNTURILE

Biserica avea în proprietate 17 pogoane de teren arabil, primite prin aplicarea 
Legii agrare din 1864. În 1879, între împroprietăriţi Comunei iazu se aflau 

Preoţii david iliescu și Andrei Petru precum și Şcoala și Cimitirul. Pentru acesta din urmă 
s-au prevăzut 1 ha și 49,67 ari/ 3 pogoane în sat501.

În 1901, Prefectura Judeţului ialomiţa, având în vedere art. 31 şi următorii din 
Regulamentul de aplicare a Legii pentru facerea clădirilor şcolare primare şi înfiinţarea 
Casei Şcoalelor, sancţionat prin Înaltul decret Regal no. 3116 din 28 iunie 1896 şi publicat 
în „monitorul Oficial”, no. 72 din 2 iulie (1896) şi conform ordinului no. 10182 din 19 
octombrie (1901) al ministrului Cultelor şi instrucţiunii Publice, aducea la cunoştinţă că 
pământurile bisericilor unde nu sunt construite biserici se arendează prin licitaţie publică 
orală la subprefecturile Plaselor Borcea, Balta ialomiţa şi Câmpu.

Între pământurile bisericeşti arendate prin licitaţie publică din subprefectura Plasei 
ialomiţa Balta, la Comuna Slobozia, în ziua de 21 noiembrie 1901, era, la nr. 8, şi cel din 
Cătuna Brătianu, pendinte de Comuna Iazu, având întinderea de 5 ha502.

Anunţul se repeta cu schimbarea zilei de licitaţie: la 18 decembrie 1901, la nr. 5, 
terenul din Cătuna Brătianu, pendinte de Comuna Iazu, având întinderea de 5 ha503. 

Prefectura Judeţului ialomiţa, având în vedere Art. 7 din Regulamentul pentru 
înfiinţarea și organizarea Casei Sfintei Biserici, sancţionat prin Înaltul decret Regal nr. 225/21 
ianuarie 1902 și publicat în „monitorul oficial” nr. 233/23 ianuarie 1902 și conform ordinului 
nr. 579 al ministrului Cultelor și instrucţiunii Publice, aducea la cunoștinţă că pământurile 
deţinute de biserici se arendau prin licitaţie publică la reședinţa suprefecturii plasei.

Pentru Subprefectura Plasei Balta-ialomiţa licitaţiile aveau să se ţină în data de 31 
iulie 1902, pentru arendarea pământurilor bisericești din 23 de cătune inclusiv iazu, al cărui 
teren se afla în ţarină și era de 5 ha504.

501  A.n.i.C., Fond ministerul Agriculturii și domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul ialomiţa, dosar nr. 665.
502  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 8 noiembrie 1901, p. 2-3; 11 noiembrie 1901, p. 2-3; 15 no-

iembrie 1901, p. 2-3; 18 noiembrie 1901, p. 5-6; 
503  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 6 decembrie 1901, p. 4; 13 decembrie 1901, p. 4-5; 16 decem-

brie 1901, p. 2-3.
504  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 25 iulie 1902, p. 1-2.
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Primarul Comunei iazu, gheorghe R. marinescu, publica în 24 mai 1904, anunţ de 
licitaţie publică pentru ziua de 13 iunie 1904, având ca obiect arendarea pe termen de 5 ani, 
începător din toamna anului 1904, a 10 pogoane pământ arabil, proprietatea Bisericii din 
Iazu, teren rămas liber pe urma decedatului preot supra-numerar David Iliescu, ce i se cuvenea 
spre folosinţă505.

La 1906, în Comuna iazu erau două biserici: una la iazu, cu hramul Sfântul nicolae, 
parohială, construită în 1845, unde slujea Preotul Andrei Petru și cealaltă în satul Brătianu, 
cu hramul Sfinţii Voievozi, filială, construită în 1903, la care oficia slujbe oficia Preotul 
manea georgescu.

Parohia, adică ambele biserici, aveau 19 ha pământ arabil506.
Casa parohială a Bisericii din Iazu a fost construită, din paiantă, la 1850 de către 

Preotul david iliescu. Aceasta, împreună cu terenul aferent au fost donate prin testament 
de către preoteasa Voica, soţia Părintelui david iliescu, în 10 februarie 1906, devenind casă 
parohială.

de asemenea, prin acelaşi testament, preoteasa Voica lăsa acestei Sfinte Biserici din 
Comuna Iazu, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, după încetarea ei din viaţă, pe lângă casele 
cu dependinţele şi locul lor din Comuna Iazu şi pământul de arătură, adică un număr de zece 
pogoane şi jumătate, proprietatea ei în Comuna iazu, primit de la soţul ei decedat, prin 
testamentul autentificat de tribunalul Brăila cu nr. 816/1893 din 25 mai 1893. Cele 10½ 
pogoane fuseseră primite de Părintele david iliescu la Împroprietărirea din anul 1879.

Cele 10½ pogoane fuseseră arendate, printr-un act încheiat la 10 martie 1904, lui 
Anton i. dobrinescu, pentru 3 ani, de la 1 octombrie 1905 la 1 octombrie 1908, cu preţul 
de 7 lei/ pogon anual, adică 73,50 lei pe an, rezultând un total de 220,50 lei pe trei ani. La 
data contractului, părintele primise deja 100 lei. Fonciera privea pe proprietar507.

În Bugetul Bisericii Sfântul nicolae din Comuna iazu, pe anul financiar 1908-1909, 
se prevedea, la Venituri, suma de 4500 lei, la Capitolul 4. Venitul de la iarba din curtea 
bisericii şi de la un loc cedat bisericii de văduva Voica Pr(eot). iliescu iar la Cheltuieli, suma 
de 8400 lei, la Capitolul 6. Plata foncierei, a unei rate de succesiune şi lui A(nton). 
dobrinescu ... în plus peste contract la pogoanele rămase moştenire508.

La 1 aprilie 1908, Părintele Andrei Petru trimitea Administratorului Casei Bisericii 
două copii de pe Contractele între defuncţii Preot david iliescu şi preoteasa Voica iliescu 
cu Anton dobrinescu pentru 10 pogoane şi jumătate, teren din câmp, şi învăţătoarea irina 
Vasilescu, pentru o parte din casă. termenele de arendare expirau în august şi, respectiv, 
octombrie 1908.

505  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 30 mai 1904, p. 7.
506  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 321.
507  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 1690/1908, f. 30.
508  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 1690/1908, f. 7v-8.
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deşi se ştia că Biserica din iazu a intrat în posesia casei parohiale şi a 5½ ha de la 
preoteasa Voica iliescu, în Bugetul anului financiar 1908-1909 se arată că aceste bunuri au 
fost date de însuşi Părintele david iliescu, în posesiunea cărora biserica avea să intre după 
încetarea din viaţă a soţiei sale Voica. Aceasta a supravieţuit soţului său 2 ani şi 9 luni, timp 
în care a beneficiat de arenda pământului închiriat locuitorului Anton dobrinescu cu suma 
de 220 lei, până la 1 octombrie 1908, de către însuşi părintele.

La moartea preotului david iliescu s-au plătit 120 lei, taxa de moştenire, de către 
preoteasa Voica iar un rest de 40 lei l-a plătit epitropia în anul 1907, împreună cu alte 
cheltuieli făcute cu înmormântarea, cheltuieli pe care epitropia le-a prevăzut în Bugetul 
anului 1908-1909. epitropia mai era datoare încă 38 lei arendaşului pentru întreţinerea 
preotesei Voica, timp de 2 ani şi nouă luni509.

În Bugetul Bisericii Sfântul nicolae din Comuna iazu, pe anul financiar 1909-1910, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 2900 lei, la Capitolul 6. Plata foncierei la pogoanele 
bisericii donate de Voica Pr(eot). d(avid). iliescu, pe anii 1907-1908 şi 1908-1909510.

În Bugetul Bisericii Sfântul nicolae din Comuna iazu, pe anul financiar 1910-1911, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 5195 lei, la Capitolul 6. Plata foncierei la pogoanele 
bisericii donate de Voica Pr(eot). d(avid). iliescu, după somaţia Perceptorului511.

În Bugetul Bisericii Sfântul nicolae din Comuna iazu, pe anul financiar 1911-1912, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 4000 lei, la Capitolul 6. Plata foncierei la pogoanele 
bisericii şi porumbul rămas neplătit la stat de defuncta Voica Pr(eot). d(avid). iliescu512.

În Contul de gestiune și Situaţia de averea mobilă și imobilă pe anul financiar 1917-1918 
al Bisericii Parohiale Sfântul ierarh nicolae-iazu, la Venituri, Capitolul ii. Venituri proprii 
imobiliare, nr. 1. este prevăzut Venitul de la 5¼ ha de pământ arabil, donat bisericii prin 
testament de (către) defuncta Voica Preot david iliescu. S-au prevăzut prin buget 294,00 
lei și s-au încasat 236,25 lei, cu următoarea observaţie: Pe rata i s-a încasat pe suma de 294 
lei anual iar pe a ii-a s-a încasat pe suma de 178,50 lei anual, preţul regional. 

de asemenea, la nr. 3. Venitul de la lucerna din curtea bisericii, se prevăzuse prin 
buget suma de 80,00 lei și s-a încasat doar 60,00 lei, cu observaţia: 

nu s-a putut încasa mai mult fiind nemţii stăpâni.
La Cheltuieli, Capitolul ii. materialul, nr. 4. impozite, plata zecimilor cuvenite la 5¼ 

ha de pământ arabil, s-au revăzut prin buget 632 lei lei și nu s-a plătit nimic513.
La 3 octombrie 1914, primarul Comunei iazu, i.g. topală, publica spre cunoştinţa 

generală că în ziua de 26 octombrie 1914, de Sfântul dumitru, în primărie, avea să se ţină 
licitaţie pentru arendarea unor terenuri de cultură, proprietatea comunei şi al căror contract 

509  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 1690/1908, f. 28-29.
510  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 1691/1909, f. 11.
511  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 1647/1910, f. 7.
512  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar. nr. 2605/1911, f. 4.
513  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 539/1918, f. 43-44.
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de arendare expira pe 15 octombrie 1914. Între acestea, la nr. 4, se afla şi 30.160 m² loc 
pentru cimitir situat în satul Brătianu.

termenul de arendare a acestor terenuri era cu începere chiar din ziua ţinerii licitaţiei 
pe termen de 3 ani514.

În Legenda Planului moşiei iazu, din 1919 (A.n.i.C., inventar 2342, Fond Planuri 
şi Hotărnicii, nr. 172, Planul Moşiei Statului Iazu, din Judeţul Ialomiţa, Ridicat în plan, 
parcelat şi aplicat pe teren de către Inginerul Statului G. N. Niculescu, Inginer al Statului. 1919. 
Scara 1:10000), la nr. 6 figura: Lotul de cultură al noii Biserici (de la Brătianu, n.n.) ... 5 ha.

La 2 octombrie 1927, Părintele Andrei Petru informa Protopopiatul Urziceni că 
Parohia iazu  avea un lot de 17 pogoane primit prin Legea rurală din 1864, de care beneficia 
clerul, plătind impozitul legal şi un alt lot de 5¼ ha dăruit bisericii prin testament în anul 
1906 de către Voica, soţia Preotului david iliescu, teren care era arendat anual cu 7455 lei 
lui Chiriac Voinescu din iazu, pe trei ani: 1925-1928.

Satul Victoria mărăşeşti, depinzând de Comuna iazu era în formare. Locuitorii de 
aici fuseseră împroprietăriţi în 1926 şi pentru biserică se dăduse un lot de 5 ha. Aceasta s-a 
dat clericilor (preotul şi dascălul din Parohia iazu; Brătianu nu mai era filie) pentru cultură 
cu contract de către ministerul Cultelor pe 3 ani de la 1 ianuarie 1926 până la 1 ianuarie 
1929, cu preţul fixat de minister de 2392 anual plus impozitul de 650 lei. 

La 10 octombrie 1927, Părintele manea georgescu informa Protopopiatul Urziceni 
că Parohia Brătianu deţinea 5 ha de pământ arabil, de care se folosea personalul parohiei.

Într-o adresă, din 23 februarie 1928, de înaintare a noului Inventar al Bisericii din 
iazu, alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru unificarea Bisericii Ortodoxe Române, 
din 1925, la averea imobilă, 

•  la punctul h) este trecut un lot de 5¼ ha pământ arabil ... din care venit se întreţine 
biserica cu cele necesare. În Inventarul propriu-zis acest lot are următoarea descriere: 
în câmp, ambele (casa parohială şi pământul arabil, n.n.) donate prin testament 
bis(ericii). de Voica Pr. david iliescu.

•  la punctul i) se precizează că biserica are 17 pogoane pentru personal şi 5¼ ha pentru 
folosul bisericii (donat de Părintele david iliescu şi soţia sa Voica).

În acest Inventar din 1928, despre cimitir se spune că era la marginea comunei cu 
împrejmuire de scânduri, bună. La fel era împrejmuit terenul din jurul bisericii în întindere 
de ½ ha.

Cimitirul avea atunci 75 de ani, în stare bună dar cu mormintele aşezate asimetric. 
de aici deducem că, dacă la început cimitirul a fost în curtea bisericii, la 1853 el se mutase 
la marginea localităţii.

Inventarul mai preciza că Biblioteca parohială poseda 66 de volume.

514  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 23 octombrie 1914, p. 8-9.
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La 1935-1936, Parohia iazu avea 20,25 ha teren arabil şi casă parohială. În acelaşi an, 
Parohia Brătianu avea 5 ha teren arabil, fără casă parohială515.

La 1940, în secţiunea de mulţumiri a unei reviste bisericeşti, Parohia iazu mulţumea 
lui Barbu neacşu, ioana Stan şi m. Zlotea pentru donaţia de obiecte de cult precum şi 
enoriaşei i. Chirculescu, care donase 2 ha teren arabil516.

În 1946 se consemna că Parohia iazu avea casă parohială şi teren sesie de 20,25 ha517.

În perioada 1945-1948, în documentele parohiale situaţia terenurilor era următoarea:
în 1945:
- teren al curţii bisericii, 4000 m², împrejmuit cu gard de scândură.
-  teren destinat pentru construcţia casei parohiale, în suprafaţă de 5000 m², împrejmuit 

cu gard de scândură, cu următoarele vecinătăţi: R – d. n. doca; A – n. Rădulescu; 
m.n. neacșu dobrin și m.Z. - drumul.

1945-1948: 
-  teren agricol, 8,50/ 8,5129 ha în Comuna iazu, cu următoarele vecinătăţi: R – șoseaua 

iazu-Slobozia/ vatra satului; A – Ştefan Zlotea; m.n. și m.Z. drumuri. Împroprietărire 
din anul 1864.

S-a cedat de Consiliul parohial către ministerul Agriculturii, prin direcţia Agricolă 
a Judeţului ialomiţa.

-  teren agricol, 5 ha, în Comuna iazu, din satul Victoria mărăsești, cu următoarele 
vecinătăţi: R - islazul Comunal Victoria mărășești; A – drumul ... Roșiori/ drumul 
la Smirna; m.n. și m.Z. - drumuri. Împroprietărire din anul 1921.

S-a cedat de Consiliul parohial către ministerul Agriculturii, prin direcţia Agricolă 
a Judeţului ialomiţa.

-  teren agricol/ arabil, 5,25/ 5,2394 ha, în Comuna iazu, pe moșia iazu, cu 
următoarele vecinătăţi: R – moșt. i. Vasilescu/ moșia sat Scânteia; A – maria 
Panascu/ drum; m.n. și m.Z. - drumuri / n – moștenitorii Zlotea, S – moștenitorii 
Z. Păunescu. donaţia Voica Preot d. iliescu. Obţinut prin testamentul din 1906.

S-a cedat de Consiliul parohial către ministerul Agriculturii.
1947
-  cimitir, teren arabil, 1,15/ 1,5139 ha, în Comuna iazu, destinat pentru completare 

de cimitir uman, cu următoarele vecinătăţi: R – drumul de centură al satului/ drum 
și delimitare din 1896; A – drum; m.n./ n - n. Stănescu/ moștenitorii n. Stănescu 
și m.Z./ S - Luca Crăciun.

S-a cedat de Consiliul parohial către ministerul Agriculturii, prin direcţia Agricolă 
a Judeţului ialomiţa.

515  ePARHiA COnStAnŢA, 10 ani ..., p. 85, 87, 91; Şt. gRigOReSCU, Protopopiatul ..., p. 17-18.
516  „Tomis”, mai 1940, p. 32.
517  ePARHiA COnStAnŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69, 72.
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-  cimitir, teren necultivabil, 1,40/ 0,8884 ha, în Comuna iazu, destinat pentru cimitir 
uman, cu următoarele vecinătăţi: R, A, S – drumuri; n – n. Constandache. 
Împroprietărire din anul 1864.

-  cimitir, teren pentru cimitir uman, 1,0347 ha, situat în satul Victoria mărășești, cu 
următoarele vecinătăţi: R – cimitir, A – islaz comunal; n, S  – islaz comunal. 
Împroprietărire din 1921.

-  loc de biserică în satul Victoria mărășești, 0,2000 ha, cu următoarele vecinătăţi: R 
– Loc nr. 144; A – loc de școală; S – Loc de piaţă; n – Loc nr. 158. Împroprietărire 
din 1921.

1948:
-  teren în jurul bisericii, suprafaţa clădită 197 m², suprafaţa neclădită 7303 m², cu 

următoarele vecinătăţi: R, A, n, drumuri și S – maria i. dobrinescu.
-  curtea casei parohiale, 0,2500 ha, cu următoarele vecinătăţi: R – d Udrea, A. n. 

Rădulescu, S – drum, n – n. n. dobrin. testament Voica Pr. d. iliescu, nr. 218/1906.
În Arhiva parohială iazu din anul 1949, lista terenurilor parohiale este următoarea:
-  teren din moşia iazu, din împroprietărirea din 1864, arabil 8 ha 5129 m².
-  teren din moşia iazu, primit prin testamentul preotesei Voica iliescu, de la 1906, 

arabil 5 ha 2394 m².
- teren din moşia iazu, din împroprietărirea din 1921, arabil 5 ha.
-  teren din vatra satului iazu, din împroprietărirea din 1895, fâneaţă plus de cimitir 

1 ha 5139 m².
-  teren în Comuna iazu, nr. 92, din împroprietărirea din 1864, teren pe care s-a clădit 

biserica şi clopotniţă, 197 m².
- teren în Comuna iazu, nr. 92 din împroprietărirea din 1864, viran, curte, 7393 m².
total 21 ha 162 m².

de asemenea, la acestea se adăugau:
-  teren în Comuna iazu, nr. 89, primit prin testament în 1906, pe care era clădită 

casa parohială, 127 m².
-  teren în Comuna iazu, nr. 89, primit prin testament în 1906, viran, curte, 2373 m².
-  teren în vatra satului mărăşeşti, pentru biserică, din împroprietărirea din 1921, viran 

2000 m².
-  teren în vatra satului iazu, din împroprietărirea din 1864, necultivabil, pentru 

cimitir, 8884 m².
-  teren în vatra satului mărăşeşti, din împroprietărirea din 1921, necultivabil, cimitir 

1 ha 347 m².
Legea agrară din 1945 a scutit de la expropriere pământurile bisericești, iar sesiile 

mitropolitane și episcopale erau uzufructuare pentru bunuri aflate în proprietatea Statului.
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În martie 1949, parohiile primeau o înștiinţare despre hotărârea Sfântului Sinod, 
care, pentru a nu fi considerate bisericile în rândul marilor proprietari, înţelegea să cedeze 
terenurile bisericești Statului Român prin ministerul Agriculturii.

imediat, la Parohia iazu s-a întocmit un Proces-verbal prin care Consiliul parohial 
oferea ministerului Agriculturii 17 pogoane teren arabil, din proprietatea sa totală de 20 ha.

Prin Procesul-verbal din 16 octombrie 1949, Consiliul parohial hotăra cedarea către 
direcţiunea Agricolă ialomiţa a întregii suprafeţe de 20 ha, teren arabil proprietatea Bisericii 
din iazu.

În 1949, Consiliul eparhial a hotărât ca sesia parohială în plus să fie lăsată în folosinţa 
bisericii parohiale.

Astăzi s-a deschis în instanţa un proces pentru retrocedarea terenului cimitirului din 
fostul sat Victoria mărăşeşti, în suprafaţă de 800m².

Parohia iazu are azi în posesie 10 ha de pământ arabil.
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PISANIA ORIGINALĂ DIN 1845

Pisania originală, cu litere chirilice, majuscule, aflată în tinda de zid, deasupra 
intrării dintre tindă spre Pronaos:

ACeSt SF(Ânt). LOCAŞ S(-)AU RĂdiCAt ACUm di/ n temeLie Î(n)tRU 
SL(A)VA SFintei tROiŢe Şi Î(n)tRU PO/ meniReA SF(ÂntULUi) PR(OOROC) 
iOAn B(O)t(eZĂtORUL) Şi A SF(ÂntULUi) ieRARH niCOLAe PRin/ tOAtĂ 
CHeLtUeALA Şi OSÂRdiA SF(inŢitULUi).  PĂR(inte). ARH(imAndRit) KiR 
gA/ VRiiL SLOBOZiAnU de LA SmiRnA Î(n) ZiLeLe PRiA/ ÎnĂLŢAtULUi d(O)
m(n) g(H)eORg(H)ie dimitRie BiBeSCU/ V(Oie)V(O)d. Şi mitROPOLit A 
tOAtĂ UngROVLAHieA/ KiR neOFit 1845 OC(tOm)V(Rie).27.

PISANIA DIN 1963 şi 1975

Aflată sub cea veche, în tinda de zid, deasupra intrării dintre tindă spre Pronaos, 
scrisă cu litere majuscule:

În Anii 1960-1962, S-AU FĂCUt LUCRĂRi de ÎnLOCUiReA tenCUieLiLOR 
ŞUBRede Şi igRASiOASe de Pe PeReŢi, S-A ReStAURAt VeCHeA PiCtURĂ de 
Pe BOLŢi, iAR PeReŢii AU FOSt ÎmPOdOBiŢi CU PiCtURĂ nOUĂ, În timPUL 
de ROdniCĂ AR(H)iPĂStORiRe A PReAFeRiCitULUi PĂRinte JUStiniAn 
PAtRiARHUL ROmÂniei, IAR ÎN ANUL 1975 S-A SPĂLAT ŞI S-A RESTAURAT 
ÎNTREAGA PICTURĂ.

tOAte LUCRĂRiLe S-AU FĂCUt din COntRiBUŢiiLe BeneVOLe ALe 
BUniLOR CReŞtini din PAROHie, CU ÎndemnUL PReOtULUi PAROH 
dUmitRU PetCU, AJUtAt de ePitROPi Şi memBRii COnSiLiULUi PAROHiAL. 
S-A SFinŢit LA (30 iULie 1963)

LUCRĂRILE DE PICTURĂ S-AU EXECUTAT DE PICTORUL ANDREI VLĂDUŢ DIN 
BUCUREŞTI./ 1 AUGUST 1975.

Ceea ce este scris cu italic s-a adăugat în anul 1975 iar ceea ce este între paranteze 
lipseşte din original dar corespunde adevărului istoric.



135

Iazu. File de cronică

PISANIA DIN 1991 şi 2004

Aflată în Pronaos, deasupra intrării dintre tinda de zid spre Pronaos:
ACeAStĂ SF(ÂntĂ). BiSeRiCĂ CU HRAmUL SF(ÂntUL). ieRARH niCOLAe, 

A FOSt RidiCAtĂ de ARHimAndRitUL gAVRiiL SLOBOZeAnU, din SmiRnA, 
În AnUL 1845, În timPUL mitROPOLitULUi neOFit, Şi A dOmnULUi 
gHeORgHe dimitRie BiBeSCU. În AnUL 1962, S-A SPĂLAt Şi S-A ReStAURAt 
VeCHeA PiCtURĂ de Pe BOLtĂ, iAR PeReŢii tenCUiŢi, S-AU PiCtAt din nOU 
de PiCtORii COnStAntin BLendeA Şi AndRei VLĂdUŢ. În AnUL 1975 În 
timPUL P(ReA).F(eRiCitULUi). PĂRinte PAtRiARH JUStiniAn CU OSÂRdiA 
PR(eOtULUi). PAROH dUmitRU PetCU, S-A ReStAURAt PiCtURA de 
PiCtORUL AndRei VLĂdUŢ. În AnUL 1991 În ZiLeLe P(ReA).F(eRiCitULUi). 
PĂRinte PAtRiARH teOCtiSt, CU OSteneALA PR(eOtULUi). PAROH 
neACŞU COnStAntin Şi A enORiAŞiLOR. AU FOSt teRminAte LUCRĂRiLe 
de COnStRUiReA CLOPOtniŢei, ACOPeRiReA BiSeRiCii CU FieR, SUBZidiReA 
Şi ZidUL În eXteRiOR CU teRASit.

PiCtURA S-A ReStAURAt tOt de PiCtORUL AndRei VLĂdUŢ din 
BUCUReŞti. SLUJBA de SFinŢiRe A SF(ÂntULUi). LOCAŞ S-A OFiCiAt LA dAtA 
de 5 SePt(emBRie). 1991518 de PReA SFinŢitUL ePiSCOP ROmAn iALOmiŢeAnU 
În FRUnteA UnUi SOBOR de PReOŢi.

SUB PĂStORiReA PR(eOtULUi). PAROH neACŞU COnStAntin S-AU mAi 
FĂCUt: CLOPOtniŢA În 1989; COnSOLidAReA SF(ÂntULUi). LOCAŞ În 2002-
2003 Şi ReStAURAReA PiCtURii În 2004 de PiCtORii RAngHeŢ eLenA Şi 
tRAiAn. A FOSt SFinŢitĂ de PReA SFinŢitUL PĂRinte ePiSCOP dAmASCHin 
CU Un SOBOR de PReOŢi LA dAtA de 6 SePt(mBRie). 2004.

PISANIA DIN 2014

Aflată în tindă, pe peretele din dreapta, cum se intră în biserică, pe placă de 
marmură:

Cu vrerea tatălui cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului duh s-au restaurat 
pictura şi catapeteasma acestui sfânt lăcaş aflat sub ocrotirea Arhiepiscopul mirelor Lichiei, 
Sfântul ierarh nicolae, în anul 2014, cu Binecuvântarea Presfinţitului Părinte Vincenţiu 
episcopul Sloboziei şi Călăraşilor prin osârdia Preotului Paroh marcel-mihail neacşu, 
Protopop fiind P(rea)C(ucernicul). Pr(eot). dumitru drăghici.

toate aceste lucrări au fost afierosite domnului, în ziua de 28 Septembrie 2014, prin 
Harul Sfintei treimi şi rugăciunile Preasfinţitului Părinte VinCenŢiU, Întâistătătorul 
eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

dumnezeu să se milostivească spre toţi aceia care au contribuit la îndeplinirea acestor 
lucrări, dreptcredincioşi ai Parohiei iazu.

518  Corect este 6 septembrie 1992, conform documentului de la acea dată.
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TABELE CU DONATORI

Aflate în tinda bisericii, pe peretele din partea stângă, cum se intră, din/pe tablă, 
în formă dreptunghiulară, aşezate pe verticală:

tABeLUL i tABeLUL ii tABeLUL iii

miRiCĂ OCtAViAn ARmĂ ALeXAndRinA dOBRin Şt. StAn

miHAi iOAn CRĂCiUn ALeXAndRU nĂStASe POtemCHin

niCOLAe gH. dUmitRU dAmiAn PetRe BULiBAŞA eLenA

neAgU V. StAn deCU ŞteFAn BORdei tUdORA

niŢĂ PARASCHiVA dOBRin RUXAndRA RAdU BenOne

niCOLAe A. mARin dOBRin iOAnA StOiCA geORgetA

POmPiLe COnStAntin deCU ViCtORiA LOAgĂR gHeORgHe

PAVeL iOn dinU mARiA enACHe gHeORgHe

PĂUneSCU eLenA dUmitRU SeRAFim UdReA niCOLAe

POmPiLe miHAi dOBRe L. dAVid iOn mARiA

POPOViCi AngHeL dAVid POtemKin dOBRe L. iOn

RAdU ŞteFAn dUmitRU mARiA ZLOteA mARiA

RideA niCOLAe ene POmPiLiAn OAnCeA mARin

StAn Z. StAn FLOReA mARiA ZLOteA V. eLenA

StAn ALeXAndRinA FLOReA PetRe dUmitRU dRĂgUŢU

ŞteFAn V. niCOLAe FLOReA iOneL VOiCU i. iOneL

ŞteFAn gH. dUmitRU FLOReA tUdOReL tOmA mARin i

tROtUŞ S. neLA iVAn OLgA tOmA FOCHiAn

tUdOR RAdA iVAn SteLA miHALCeA d. gHeORgHe

tROtUŞ AniCA iLie AngHeL iCHim PetRe

UdReA gHeORgHe iLie SORA CHeRŞUnARU dUmitRU

UdOR mARiA iAnCU mARiAnA geORgeSCU niCOLAe

ULmeAnU iOn mĂRgĂRit iOAn dOBRin dAnA

VOiCU niCOLAe mAneA S. mARiAn neACŞU StAn

VOiCU ALeXAndRU miRCiOi dUmitRU ii

VASiLeSCU miHAi mARCU iOAnA

VASiLeSCU StAn miHALCeA d. iOn

ZLOteA tRiCĂ miHALCeA Şt. niCOLAe

ZAiReA iOn mAneA C. mARin

ZLOteA S. RAdU mUŞinĂ FLOReA

ZLOteA SORineL mUŞinĂ StAnCiU

neACŞU COnStAntin mAtACHe APOStOL

mARin RiŢA
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CTITORUL

Ctitorul Bisericii Sfântul nicolae din iazu este egumenul mânăstirii Slobozia, 
Părintele Arhimandrit gavriil Slobozeanu sau Smirneanul al cărui nume se află 

înscris în Pisania originală din 1845, unde este numit de la Smirna, precum și pe un 
candelabru aflat în Pronaos, cu litere incizate, pe globul inferior:

Arhimandritis Slobozias Gavriil Smirnaios 1845 Dekembr. 4. †.
Chipul Preacuviosului Părinte gavriil se află pictat în ctitoria sa de la iazu în Pronaos, 

pe peretele cu uşa dintre tinda de zid şi Pronaos, în partea dreaptă, cum se intră: în picioare, 
cu baston în mână şi cruce pectorală.

Un alt chip al Părintelui Arhimandrit gavriil Smirneanul se află într-un tablou votiv 
din Biserica mânăstirii Sfinţii Voievozi-Slobozia.

La Proscomidiarul Bisericii din iazu este o inscripţie în litere chirilice, majuscule, 
incizate în tencuială, inscripţie aşezată acolo de la începutul existenţei acestui lăcaş de cult, 
amintind de ctitorul lui:

POmeLni(C) 1845/ gAVRiiL ieROmO/ nAH CU tOt neA/ mUL LUi.
Un alt document care relatează despre construcţia Bisericii din iazu de către Părintele 

Călugăr gavriil este un raport memoriu/ istoric al Bisericii Sfântul nicolae din iazu, trimis 
de către Părintele Paroh Andrei Petru, la 1 iulie 1923, Părintelui Protopop al Protoieriei 
Urziceni, Preotul gheorghe St. Popescu, cu menţiunea: Acest raport este copie fidelă după 
Sinodicul bisericii (pierdut azi, n.n.), în cari s-au trecut la timp orice lucrare şi sumele 
corespunzătoare.

Părintele Andrei Petru, bazat pe vechiul Sinodic al Bisericii din iazu, scria la 1 iulie 1923:
Sf(ânta). biserică este clădită din temelie de zid de Arh(imandritul). gavriil 

Slobozeanul după cum se arată în inscripţia de pe frontispiciu, care spune:
„Acest Sf(ânt). lăcaş s-a ridicat acum din temelie întru slava Sf(intei). troiţe şi întru 

pomenirea Sf(ântului). Prooroc ioan Botezătorul şi a Sf(ântului). (i)er(arh). nicolae, prin 
toată osârdia şi cheltueala Sf(inţitului). Părinte Arhim(andrit). Kir gavriil Slobozeanu de 
la Smirna în zilele Prea Înălţatului domn g(h)eorghe dimitrie Bibescu V(oie)v(od). şi 
mitropolit a toată Ungro-Vlahia Kir neofit 1845 oct(ombrie). 27”.

Părintele a dat tot materialul necesar, a observat îndeaproape toate lucrările, a luat 
măsuri de a pictat-o şi în fine a sfinţit-o în ziua de Sf(ântul). nistor, 27 Oct(ombrie). 1845, 
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însoţit şi de Prea Sfinţitul mitropolit, după cum mi-a declarat un bătrân de atunci, anume 
Radu moroeanu, acum decedat, şi Pr(eotul). david iliescu, care a fost mai în urmă preot 
al acestei biserici 52 de ani, decedat în an(ul). 1904.

Căratul materialului, sala(h)oria la zidire şi alte ajutoare ce s-au mai cerut au fost făcute 
de săteni de la mic pân’ la mare, îndemnaţi de bătrânul preot din acel timp, Grigore, după care 
a urmat Pr(eotul). David, a cărui soţie, Voica Pr. David, a testat sf(intei). biserici casele parohiale 
şi un lot de 5¼ ha, la moartea dânşii, în anul 1907, în baza unui testament ce l-a avut şi dânsa 
de la soţul său, fiindcă n-au avut copii.

egumenul mânăstirii Slobozia, gavriil Smirneanu era din Smirna, Asia mică, azi 
izmir, în turcia. de daniile sale în odoare sfinte a beneficiat şi mânăstirea dohiariu, la care 
mânăstirea Slobozia fusese închinată la 14 septembrie 1634 de către matei Basarab.

gavriil a fost adus în Ţara Românească de către domnitorul ioan Caragea (1812-1818) 
ca să-l înlocuiască pe fostul egumen Antim, trecut la domnul în 1809 şi înmormântat la 
Bucureşti.

A fost numit egumen la mânăstirea din Slobozia chiar de către Curtea domnească, 
poate la 1812, în pofida opoziţiei dohiariţilor.

O menţiune din 10 septembrie 1814, pe o carte Akoloutia, îl amintea deja ca 
„preacuviosul arhimandrit şi egumen al acestei mânăstiri, Kir Gavriil”519.

La Revoluţia din 1821, gavriil s-a retras la Braşov, unde se afla o comunitate greacă 
ce primea ieromonahi athoniţi.  În locul său, egumen la Slobozia a fost pus Părintele Hrisant.

despre acest episod din viaţa Părintelui gavriil există o notificare într-un Istoric al 
Bisericii mânăstirii Sfinţii Voievozi din Slobozia, aflat într-un Registru din anul 1923, din 
Arhiva Protopopiatului Urziceni, care cuprinde Istoricele bisericilor parohiale şi filiale precum 
şi Liste cu personalul bisericesc (preoţi şi cântăreţi), f. 52 verso:

Arhimandritul Gavriil a venit la anul 1812 ca egumen şi la anul 1820 în timpul Zaverei 
lui Tudor Vladimirescu au avut 10 arnăuţi înarmaţi cari s-au bătut cu 300 Turci iar noaptea 
au fugit toţi locuitorii acestei comuni în pădurea Merişorul, Judeţul Prahova şi egumenul a trecut 
la Braşov, stând până la anul 1836 şi, venind, a zidit clopotniţa, căci cea veche se dărâmase.

Când au venit Turcii în mânăstire au tăiat capul economului lăsat de Gavrilă în fuga lui 
la Braşov.

Scrisă aceasta de Parohul Bisericei – Econom S(tan). Radu, anul 1864.
În 1828, gavriil revine ca egumen la Slobozia şi Apostolache, de unde trimite venituri 

şi daruri către dohiariu, printre care două potire cu inscripţii greceşti. numirea sa fusese 
făcută de Biserica Rusă, pe când trupele ruseşti erau în ţară.

La 1834, mânăstirea dohiariu a trimis pe monahul metodie să verifice veniturile ce 
i se cuveneau de la ceea ce-i fusese întărit Sloboziei, ocazie cu care gavriil a mai trimis la 
dohiariu vase cultice, sfeşnice, o evanghelie şi o cruce de argint.

519  Pr. ioan d. PetReSCU, Însemnări din Biserica Slobozii Postelnicului Ianache Caragea, în „Biserica Ortodoxă Română”, 
1916, nr. 2, p. 186.
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Întrucât Patriarhia de Constantinopol nu putea fi de acord cu numirea lui gavriil de 
către Biserica Rusă, egumenul a încercat şi a izbutit să fie recunoscut de Chinotita muntelui 
Athos, în pofida lui Antim traianupoleos, cel desemnat şi preferat de Patriarhul grigorie 
Vi (1835-1840).

În 1844, a trimis la dohiariu o evanghelie îmbrăcată în aur şi argint, în 1845 – două 
cădelniţe de argint, cu numele său inscripţionat pe ele iar la 1846 – un potir cu două 
inscripţii.

S-a îngrijit şi de mânăstirea Slobozia, căreia i-a rezidit biserica din temelie, la 1842, 
deoarece biserica zidită de matei Basarab în 1634 fusese dărâmată de un cutremur. de 
asemenea, a ridicat turnul clopotniţă, în forma păstrată până astăzi, a refăcut casele 
egumeneşti şi chiliile şi a înfiinţat în mânăstire prima şcoală din Slobozia, întreţinută din 
banii săi multă vreme.

Astfel, gavriil Smirneanul este considerat al treilea ctitor al Sfintei Mânăstiri Sfinţii 
Voievozi, din Slobozia, după postelnicul ianache Caragea şi voievodul matei Basarab520.

În timpul egumenatului său, averea mânăstirii dohiariu şi a metoacelor ei a crescut.
La 1853, egumenul gavriil trimite dohiariului, prin călugărul teofan Arhimandritul, 

un chivot de argint care înfăţişa Biserica mânăstirii Slobozia şi cu care diaconii ies în timpul 
slujbelor când tămâiază.

Într-un Inventar al mânăstirii Slobozia, din anul 1854, aflat la A.n.i.C., Fond 
ministerul Culturii şi instrucţiunii Publice, dosar 4054/1854 (cotă veche)/ dosar 
427/1854 (cotă nouă), f. 7, la Capitolul Biblioteca este trecut 1 Catalog de cărţi, făcut de 
Gavriil Slobozeanu, la anul 1840 iunie 18 în care să cuprinde 20 volume rumâneşti, 65 
franţozeşti, 9 nemţeşti, 212 greceşti, 6 în diferite limbi. Total 312 volume, ceea ce-l arată pe 
Ctitorul Bisericii din iazu un om de carte, mai ales în limba greacă.

despre activitatea Părintelui gavriil la Slobozia, Constantin Predeleanu, la 1884, în 
cartea sa despre istoria Judeţului ialomiţa spune:

„Vrednicul de credinţă Logofătul matache Cosâmbescu, român din satul Cosâmbeni, 
jumătate (de) oră numai de la Slobozia, ne arată că în anul 1832, ruinându-se cu totul 
mânăstirea Slobozia din locul zis mai sus, Cuiburile, ar fi văzut chiar singur, cu ochi săi, o 
piatră fundamentală cu data de 1642 şi care sună astfel:

Aceste Sfinte şi dumnezeieşti biserici (mai mult în limbajul slavon din acele timpuri) i 
se dăruieşte, pe lângă alte moşii, o parte din moşia Berleştii cu tot ce se găseşte pe ea, moşia Bucu, 
moşia Iazu şi moşia Găiţa, şi totodată urmând adaugă că i se dăruieşte şi un sfânt potir, un 
disc, o cristelniţă săpată în relief care purta inscripţiunea: Eu, Matei Basarab Voievod şi Elena 
Doamna, şi un patrafir cusut chiar de mâna Domniţei Elena, scris în sârmă: Pentru pomenirea 
sufletelor noastre iar, mai jos, sună astfel: Eu, Postelnicul Enache Caragea, din milostiva voie a 
bunului şi creştinului meu stăpân, Voievod mare al Ungrovlahiei, am fost pus (h)artofilax al 

520  Prof. dr. Ştefan gRigOReSCU, Stareţii Mânăstirii Sfinţii Voievozi din Slobozia, de la întemeiere până la secularizare, 
în „Glasul Bisericii”, 2010, nr. 1-6, p. 116.
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acestei sfinte mânăstiri, dăruind şi împodobind şi de la mine această sfântă şi dumnezeiască 
biserică, ce se prăznuieşte şi se cinsteşte cu hramul mai Marilor Voievozi Mihail şi Gavriil, am 
dat o bucată de moşie din locul ce se zice Motâlva şi Ciulniţa, pentru mângâierea părinţilor, care 
totdeauna stau rugători către milostivul Dumnezeu pentru păcatele noastre iproci521.

Acestea ni le-a arătat, cum arătam mai sus, mult regretatul Cosâmbescu care muri în 
anul 1875.

tot Cosâmbescu ne arată că această piatră ar fi văzut-o în anul 1836-1837, când 
călugărul gavril, egumenul, a construit o altă biserică nouă, lângă râul ialomiţa, şi (pe) care 
a terminat-o în anul 1840, care piatră i-a servit ca pardoseală. Acestea toate se puteau face 
numai de asemenea ignoranţi, ca călugărul gavril, care dispreţuia tot ce era românesc, căci 
astăzi nici urmele nu se mai văd.

tot Cosâmbescu ne mai arată că în anul 1818, pe timpul lui Caragea, pe când acest 
călugăr gavril venise egumen pentru prima oară, a prefăcut şi patrafirul cusut de domniţa 
elena într-un fel de orar diaconesc iar potirul, discul şi cristelniţa, în inventarul făcut în 
1862, nu s-a găsit şi nici un alt odor în această mânăstire atât de avută.

Se vede, după cum arată un alt om de credinţă, pe care îl persecuta călugărul, numit 
dascălul Stanciu şi mai pe urmă Preotul Stanciu, care în anul 1851 a fugit la Ploeşti, urgisit 
de călugăr, spunându-ne că acele sfinte odoare s-ar fi trimis chiar de călugărul gavril la 
mânăstirea de la Sfântul munte numită dohiar, la care mânăstire fusese închinată de domnii 
fanarioţi”522.

În afara acestor date biografice privind viaţa Părintelui gavriil, în articolul Părintele 
Gavriil, Egumenul Mânăstirii din Slobozia şi Părintele Neagu din Ciulniţa (Poveste), Călăraşi, 
12 mai 1912, de emanuel teodorescu, din „Deşteptarea Ialomiţei”, ziar al Partidului 
Conservator, 30 mai 1913, p. 3 şi 6 iunie 1913, p. 3, desprindem un episod semnificativ 
privind pe acest stareţ şi problema alegerii slujitorilor bisericeşti ai mânăstirii Slobozia.

mai întâi, autorul ne face o imagine a intrării Părintelui Arhimandrit în mânăstire:
... când Părintele Gavriil, stareţul mânăstirii, se ducea la Sfântul Lăcaş cu şase telegari 

înaintaşi, cu arnăut cu fustanelă, cu pistoale la brâu şi iatagan, porţile i se deschideau largi la 
auzul dăngănitului clopotelor şi zornăitul clopoţeilor de la gâtul iuţilor telegari, pe care portarul 
îi învăţase a-l cunoaşte din depărtare.

Cu părintele stareţ nu era de glumit. Nimeni nu-i stătea în cale, căci era vai de el şi de 
familia lui dacă îi cădea în dizgraţie. 

Rezumând, dincolo de caracterul de poveste al relatării lui emanuel teodorescu din 
1913, tragem următoarele concluzii:

La jumătatea secolului XiX, la mânăstirea Slobozia slujeau în permanenţă 3-4 preoţi 
de mir, cu rândul, veniţi prin transfer, de la parohiile lor la dorinţa Preacuviosului Părinte 

521  iPROCÍ adv. Şi așa mai departe, etcetera. i proče (sec. XVii, înv.). Slavism cultural. 
522  Constantin PRedeLeAnU, pictor, Noţiuni istorice asupra Judeţului Ialomiţa, tipografia Curţii Regale, București, 

1884, p. 6-7.
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gavriil, numit în articol stareţ. La sărbătorile mari slujea însuși Părintele Stareţ gavriil într-un 
sobor format din preoţi și diaconi.

Şi la 1865, la această biserică slujeau 4 preoţi, un diacon și 2 cântăreţi523.
Odată cu decesul unuia dintre părinţi, altul trebuia să-i ia locul, în urma unei selecţii 

făcute prin cercetarea mai multor preoţi de către egumenul mânăstirii Slobozia, din auritul 
său jeţ, în timpul slujirii lor, pe rând, dimineaţa la Sfânta Liturghie și seara la vecernie.

Pentru a fi aleși ca slujitori ai mânăstirii, candidaţii trebuiau să aibă alese cunoștinţe 
în muzica psaltică și în tipicul bisericesc.

Părintele Arhimandrit gavriil avea un cuvânt greu de spus privind transferul preoţilor 
de mir nu numai către Sfânta mânăstire de la Slobozia ci şi către parohii.

În cazul relatat în articolul citat, Preotul Neagu de la Ciulniţa, deşi dăruit de dumnezeu 
cu o voce frumoasă, deşi cunoştea rânduiala slujbelor, pentru o replică oarecum 
ireverenţioasă, după cercetarea modului în care slujea, nu a mai fost primit la mânăstire iar 
Părintele Stanciu (probabil acelaşi despre care a relatat Constantin Predeleanu), deşi slujea 
acolo de mai mult timp, căzând în dizgraţia egumenului, nu se ştie din ce motive, a fost mai 
întâi mutat în satul Pribegi (azi Stejaru), de unde s-a transferat la Ploieşti. Într-adevăr, la 
1865, la Parohia Pribegi, nu slujea nici un preot cu numele Stanciu524. La 1865, în nici o 
biserică din oraşul Ploieşti nu slujea un preot cu numele Stanciu525.

La 1855, după ce cu banii trimişi de el s-a restaurat Katoliconul de la dohiariu, 
Preacuviosul gavriil a trecut la domnul526 şi a fost înmormântat în pronaosul Bisericii 
mânăstirii din Slobozia, în stânga intrării, în dreptul tabloului său votiv527.

Cu ocazia reparaţiilor din cursul secolului XX, au dispărut pietrele de mormânt 
existente încă înaintea primului război mondial şi datate din secolul al XViii-lea, precum 
şi lespedea funerară a Părintelui Arhimandrit gavriil Smirneanul528.

523  Cf. Mss. Rom. 324, din B.A.R., filele 335 verso-336 faţă.
524  Cf. Mss. Rom. 324, din B.A.R., filele 334 verso-335 faţă.
525  Cf. Mss. Rom. 324, din B.A.R., filele 455 faţă-457 faţă.
526  Preot dr. ioan mOLdOVeAnU, Contribuţii la Istoria relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos (1650-1863), 

e.i.B.m.B.O.R., București, 2007, p. 195-197.
527  Prof. dr. Şt. gRigOReSCU, Stareţii ..., p. 116.
528  Ştefan gRigOReSCU, Mânăstirea „Sfinţii Voievozi” Slobozia, scurt istoric și prezentare generală, editura episcopiei 

Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2009, p. 26.
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HRAMUL BISERICII

Biserica din Parohia satului iazu, Judeţul ialomiţa, după arată şi Pisania originală, 
s-a construit întru pomenirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi a Sfântului 

Ierarh Nicolae. 
Preotul dumitru Petcu, în Istoricul Bisericii Iazu, 1970, confirmă:
Biserica din Parohia Sat Iazu, Comuna Scânteia, Judeţul Ialomiţa are Hramul Sfântul 

Nicolae şi Sfântul Ioan Botezătorul. 
toate acestea însemnează că este vorba de 6 decembrie precum şi de una dintre zilele 

de 7 ianuarie, 24 iunie sau 29 august.
La Catapeteasmă, la icoana hramului bisericii, figurează Sfântul nicolae şi Sfântul 

ioan Botezătorul iar între ei Capul Sfântului Ioan Botezătorul pe o tipsie, ca amintire a 
sărbătorii de la 29 august. 

Preotul Constantin neacşu arăta în predici că al doilea hram era la 29 august, Tăierea 
Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

La Biserica iazu, Judeţul ialomiţa se serbează azi hramurile Sfântul nicolae (la 6 
decembrie) şi tăierea capului Sfântului ioan Botezătorul (la 29 august). 
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ARHITECTURA

Biserica a fost construită la început din zid, dar fără pridvorul de zid şi cel din 
metal şi sticlă. Abia la 1902 pridvorul de zid a fost adăugat prin osârdia 

Părintelui Andrei Petru iar ulterior, cel din metal şi sticlă de către Părintele Constantin 
neacşu, după 1990.

Biserica este acoperită cu tablă, are forma de corabie cu un pridvor închis în faţă din 
sticlă şi metal urmat de un alt pridvor, de zid și o singură turlă așezată pe partea dinspre 
Apus a bisericii, din lemn. 

În mijloc, în naos, pe plafon, biserica are o Calotă mare.
Suprafaţa totală a construcţiei iniţiale era de 120 m².
Astăzi, în partea dreaptă a Sfântului Altar este construită o cameră din cărămidă, 

pentru centrala termică dar şi pentru cancelarie şi veşmântar.
În podul naosului, biserica are un sistem modern, prevăzut cu 3 găuri în tavan, pentru 

aerisirea rapidă şi scoaterea fumului de la lumânări din sfântul locaş.
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Biserica Sfântul nicolae din iazu a fost pictată şi repictată integral sau parţial de 
zece ori.

PRimA PiCtURĂ - 1845
Biserica a fost pictată în anul 1845, în tehnica afresco, prin grija ctitorului, 

Preacuviosul Părinte Arhimandrit gavriil Smirneanul/Slobozeanul. de atunci se păstrează, 
pe pereţii de la intrare, portretul ctitorului Arhimandrit gavriil Slobozeanu și al 
mitropolitului Ţării Românești, neofit.

La picturile ulterioare nu s-a schimbat programul iconografic iar icoanele au fost doar 
restaurate/repictate.

din Raportul memoriu, de la 1 iulie 1923, al Părintelui Paroh Andrei Petru, aflăm 
despre celelalte repictări ale bisericii.

A dOUA PiCtURĂ - 1875
În anul 1875, sfântul lăcaş s-a pictat din nou prin contribuţia locuitorilor împărţiţi după 

avere în 3 categorii: unii au contribuit cu 40 lei, alţii – cu 30 lei şi alţii – cu 20 lei, cheltuindu-
se în total 3000 lei. Pictor a fost nicolae n. Stănescu, originar din Buzău, stabilit în iazu.

A tReiA PiCtURĂ - 1891
În anul 1891, s-au făcut lucrări de subzidire la peretele dinspre nord, s-a reparat şi 

pictura şi arhitectura până la 2m, după care s-a făcut slujba resfinţirii de către Părintele 
Protoiereu nicolae Alexandrescu. 

A PAtRA PiCtURĂ-PRidVORUL de Zid - 1902
În anul 1902 s-a făcut şi s-a pictat pridvorul de zid al bisericii. Lucrarea a costat 3000 

lei, dintre care cu 1000 lei s-a plătit pictura de către ene Costache cu soţia sa Ruxanda, Anton 
dobrinescu cu soţia sa dobriţa, Petre Bangăl cu soţia sa Stoica şi niţu dumitrache cu soţia 
sa Ana, ale căror nume s-au scris şi pe pereţii pictaţi tot de pictorul nicolae n. Stănescu.

A CinCeA PiCtURĂ Şi NOUA CATAPETEASMĂ – 1916-1919
În anul 1916 -1919 s-a pictat din nou biserica, în ulei, tot de către nicolae n. 

Stănescu, lucrarea costând 6000 lei. S-a schimbat şi catapeteasma bisericii. În anul 1919, 
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după ce a terminat definitiv ultimele lucrări de ornament ce a mai avut la tâmplă, pictorul 
nicolae n. Stănescu a decedat în ziua de 8 mai 1919.

Într-o adresă, din 23 februarie 1928, de înaintare a noului Inventar al Bisericii din 
iazu, alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru unificarea Bisericii Ortodoxe Române, 
din 1925, Părintele dumitru dumitrescu arată că Biserica din iazu a fost zugrăvită în 1875 
şi 1916, la această ultimă dată transformându-se la tâmplă.

Prima pictură de la care avem documente este cea din 1916-1919, cu aprobarea 
Sfintei mitropolii a Ungrovlahiei, conform ordinului nr. 1935 din 11 mai 1916, în valoare 
(atunci) de 4600 lei. 

Recepţia acesteia a fost făcută la 4 iunie 1919, conform ordinului nr. 2171 din 27 
noiembrie 1918, al Înaltpreasfinţitului mitropolit Primat Conon Arămescu-donici şi al lui 
dimitrie Lăzărescu, conductor, precum şi ordinului nr. 399 din 1918 al inginerului Şef al 
Judeţului ialomiţa, de către Protoiereul Judeţului ialomiţa, Părintele iconom dimitrie 
dobre, printr-un Proces-verbal, la nr. 12. 

La nr. 1 al aceluiaşi Proces-verbal este recepţia Catapetesmei, considerată lucrare 
de arhitectură.

Lucrările de pictură s-au plătit cu suma de 3120 lei. Restul sumei de 1480 nu s-a 
achitat din cauza morţii pictorului, nicolae n. Stănescu, înainte de recepţia picturii. 
Părintele protopop rânduia ca epitropia bisericii să restituie această sumă moştenitorilor 
defunctului pictor, care erau chiar fraţii săi529.

La nivel judeţean s-a luat act de pictarea şi renovarea Bisericii din iazu, terminate la 
1919, prin citarea părintelui paroh în Expunerea situaţiei Judeţului Ialomiţa pe anul 1919:

de asemenea s-a redeschis şi biserica parohială din Comuna Iazu, după ce s-a zugrăvit 
din nou şi s-a restaurat radical prin stăruinţa şi priceperea cucernicului preot local, Preotul Andrei 
Petru530.

Pictura de la 1916-1919 este amintită în două documente completate de Părintele 
Andrei Petru: Raportul memoriu – copie după Sinodicul Bisericii Iazu, din 1 iulie 1923 şi 
Chestionarul din 1921 al Comisiunii Monumentelor Istorice. Ambele confirmă că la acea dată 
biserica s-a pictat în ulei.

mai mult, după cum scrie Părintele Andrei Petru în Raportul memoriu:
Când s-a făcut pictura nouă în 1916, s-a făcut în ulei. S-au păstrat icoanele tuturor 

sfinţilor cari erau mai înainte, însă s-au refăcut în uleiu, căci înainte erau pe afrez.
A durat mai mult timp deoarece lucrările au fost întrerupte de război, iar Părintele 

Andrei Petru a fost refugiat.
Tâmpla actuală e din lemn, făcută din nou în 1916-1919, odată cu zugrăveala. 

icoanele de la tâmpla veche se păstrau încă în anul 1921, an în care Părintele Andrei Petru 

529  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 2315/1919.
530  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunere. Administraţia Judeţului Ialomiţa, în anul 1919, Călărași, 

tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1919, p. 20.
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spunea, în Chestionarul Comisiunii Monumentelor Istorice, că se credea că acestea au fost 
pictate odată cu zidirea bisericii. ele nu erau de la iconostasul vechii bisericii şi nu se păstrau 
pe catapeteasma bisericii zidită în 1845. 

despre icoanele de pe iconostas părintele mai scria:
În tâmplă nu sunt icoane vechi tare ci sunt mai noi. A Mântuitorului şi a Maicii Domnului 

cu inscripţia: Făcute cu cheltuiala Domnului Dragomir Roman şi Nedelea Ionescu 1881 Aprilie 
6; a Sfântului Prooroc Ioan şi a Sfântului Ierarh Nicolae, a Sfinţilor Voievozi, fără inscripţie pe 
ele. De asemenea, mai sunt 2 icoane: una a Mântuitorului şi alta a Maicii Domnului tot vechi 
cred, de la zidirea acestei biserici fără inscripţie şi sunt aşezate pe pereţi la femei. Sunt încă 6 
icoane vechi de tot, mâncate de cari, dar le păstrăm în podul bisericii; sunt fără inscripţii şi fără 
dată. Alte icoane care mai sunt sunt mai noi. 

neavând o temelie solidă, igrasia s-a ridicat pe pereţi și din cauza umezelii nu s-au 
mai  păstrat icoanele și nici tencuiala de pe pereţi. tocmai de aceea în 1951 s-au făcut pe 
porţiunile mai atacate unele remedieri de tencuieli interioare și exterioare, lucrări executate 
de glosaru Ciobanu ion din Comuna Bucu, Judeţul ialomiţa.

În anul 1961 s-au mai făcut lucrări de izolare a picturii conform devizului nr. 5679/ 
1960 aprobat de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureștilor. Lucrarea a fost executată de meșterul 
zidar Andrei egheţ din Slobozia. 

A ŞASeA PiCtURĂ – 1960-1962
În 1960-1962 s-a continuat cu lucrări de renovare și pictură din nou în întreaga 

biserică și la Catapeteasmă, lucrarea fiind executată de pictorii: Constantin Blendea și 
Andrei Vlăduţ din București conform devizului aprobat de Arhiepiscopia Bucureștilor cu 
nr. 3190/1962.

În 30 iulie 1963, s-a făcut resfinţirea bisericii, delegat fiind, din partea Sfintei 
Arhiepiscopii a Bucureștilor, Prea Cucernicul Preot Leonida mateescu, Consilier eparhial 
și Protoiereul Sloboziei, Preacucernicul Preot Petru Breteanu.

toate lucrările sus amintite, începând din anul 1951 și până la resfinţirea bisericii au 
fost iniţiate de Părintele dumitru Petcu și Organele Parohiale, iar cheltuielile au fost 
susţinute de enoriașii din parohie prin contribuţii benevole și cu un ajutor de 5.000 lei dat 
de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureștilor.

A ŞAPteA PiCtURĂ - 1975
În anul 1975 s-a spălat şi s-a restaurat întreaga pictură. Lucrările de pictură s-au 

executat de pictorul Andrei Vlăduţ din Bucureşti.

A OPtA PiCtURĂ - 1989
În anul 1989 s-au făcut lucrări de spălare și restaurare a picturii din interiorul bisericii, 

deoarece cutremurul de la 1977 lăsase urme adânci iar fumul de la lumânări o înnegrise.
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Lucrările de restaurare au fost executate de pictorul Andrei Vlăduţ din București, 
conform hotărârii Comisiei de Pictură Bisericească a Arhiepiscopiei Bucureștilor, în ședinţa 
din 27 februarie 1989, şi au avut loc sub păstorirea Părintelui Constantin neacşu iar 
resfinţirea a fost făcută la data de 6 septembrie 1992 de Preasfinţitul Roman ialomiţeanul, 
împreună cu un sobor de preoţi.

Cheltuielile au fost susţinute, pentru toate aceste lucrări tot de către enoriașii Parohiei 
iazu, fără alte ajutoare.

A nOUA PiCtURĂ - 2004
În anul 2004, s-au executat lucrări de restaurare a picturii și pictură din nou în 

Pronaos și Clopotniţă.
Lucrările de consolidare au fost executate de o echipă din Slobozia condusă de 

inginerul gudu Stelian.
Pictura și restaurarea picturii au fost executate de elena Rangheţ ajutată de soţul său 

traian Rangheţ, iar contravaloarea lucrărilor de pictură a fost susţinută de enoriașii satului 
iazu și de alţi credincioși cu dragoste de frumos și util.

Între anii 2001-2004 s-au executat lucrări de consolidare, tencuieli exterioare şi 
interioare, precum şi restaurarea picturii, cheltuielile ridicându-se la suma de 500 milioane 
lei din sponsorizări şi cu sprijinul credincioşilor parohiei.

Biserica a fost resfinţită în data de 5 septembrie 2004 de către Preasfinţitul Părinte 
damaschin, episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, 
Protopop fiind Preotul dumitru drăghici.

A ZeCeA PiCtURĂ - 2014
În 2014, s-au restaurat pictura şi catapetesma bisericii, cu osârdia Preotului Paroh 

marcel-mihail neacşu, biserica fiind resfinţită la 28 septembrie 2014 de către Preacuviosului 
Părinte Vicar Arhimandrit Rafail mîţ, ca delegat al Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, 
Întâistătătorul eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, 
protopop fiind Părintele dumitru drăghici.

Pictura exterioară

Deasupra intrării în tinda de zid a bisericii: Sfântul Prooroc ioan Botezătorul, 
cu pergament în mâna dreaptă, bust, în icoană triunghiulară. deasupra intrării 

în Pronaos: Sfântul ierarh nicolae cu evanghelie în mână, bust, în icoană dreptunghiulară. 
deasupra acestei icoane se află o alta, triunghiulară, reprezentând un ochi.

Pictura interioară

Tinda de zid. dinspre tinda de sticlă şi metal spre Pronaos: deasupra intrării, 
în tindă, se află chipurile a trei îngeri încadrate cu câte două aripi. Pe peretele 

din stânga, cum se intră:
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Sfânta muceniţă ecaterina, în picioare, cu cruce în mâna dreaptă şi roată în mâna stângă. 
dedesubt scrie: dOnAt neACŞU miHAiL Şi eCAteRinA CU Fiii.
Fereastră, chenar fără nici un sfânt, fereastră şi
Sfântul Apostol Andrei, în picioare, cu cruce în mâna dreaptă.
dedesubt scrie: dOnAt dUmitRU AndRei Şi niCOLetA.
deasupra acestor reprezentări sunt chipurile a trei îngeri, încadrate de câte două aripi.
În stânga şi dreapta intrării dinspre tinda de zid şi Pronaos:
Sfântul Apostol Petru, în picioare, cu două chei în mâna dreaptă şi evanghelia în 

mâna stângă.
dedesubt scrie: dOnAt StAn PetRe Şi iOAnA CU Fiii Şi nePOŢii.
Şi
Sfântul Apostol Pavel, în picioare, cu sabie în mâna stângă.
dedesubt scrie: dOnAt dOBRe iOAnA CU Fiii Şi nePOŢii.
deasupra Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel se află câte un chip de înger, încadrat de 

două aripi.
Pe peretele din dreapta, cum se intră:
Sfântul ioan Botezătorul, în picioare, cu pergament în mâna stângă, pe care scrie: 

POCĂIŢI-VĂ, POCĂIŢI-VĂ, CĂ S-A APROPIAT ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR, iar în mâna 
dreaptă o cruce cu pergament pe care scrie POCĂIŢI-VĂ!

dedesubt scrie: dOnAt ZLOteA dUmitRU Şi iOAnA CU Fiii Şi nePOŢii.
Fereastră, chenar cu Pisania din 2014, fereastră şi
Sfânta Cuvioasă Paraschiva, în picioare, cu cruce în mâna dreaptă şi pergament în 

mâna stângă, pe care scrie: LUÂND CRUCEA AI URMAT LUI HR(ISTO)S ŞI LUCRÂND 
AI ÎNVĂŢAT SĂ NU SE UITE LA TRUP CĂ E TRECĂTOR.

dedesubt scrie: dOnAt dUmitRU StAn Şi miLiCA CU Fiii Şi nePOŢii.
deasupra icoanelor Sfântului ioan Botezătorul și Cuvioasa Parascheva se află 

chipurile a trei îngeri încadrate fiecare cu câte două aripi.
intrarea din tinda de zid spre Pronaos este străjuită şi de alte două icoane, așezate 

pe stative.
În partea stângă, cum se intră: maica domnului cu Pruncul iisus Hristos
dedesubt scrie: dOnAt ZAmFiR VASiLe Şi eLenA.
Şi
În partea dreaptă, cum se intră: mântuitorul iisus Hristos:
dedesubt scrie: dOnAt niŢU iLinCA.
deasupra intrării din tinda de zid în Pronaos se află Pisania originală, din 1845, cu 

litere chirilice, incizate iar sub aceasta – Pisania din 1963 şi 1975.
În plafon: 
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dumnezeu tatăl, reprezentat în medalion, ca un bătrân cu barbă albă, de jur împrejur 
având următorul text: SFÂnt. SFÂnt. SFÂnt. dOmnUL SAVAOt. PLin eSte 
CeRUL Şi PĂmÂntUL de mĂRiReA LUi. 

dedesubt scrie: dOnAt SORineL Şi AniCA CU Fiii Şi nePOŢii.
În cele patru colţuri sunt chipurile a patru îngeri, cu câte două aripi fiecare.

Pronaos 
dinspre tinda de zid înspre naos:
deasupra uşii dintre tinda de zid şi Pronaos se află Pisania din 1991 şi 2004, cu litere 

majuscule pictate. Sub ele, pe bolta de zid ce încadrează uşa, este un chip de înger cu două aripi.
deasupra Pisaniilor, pe perete – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, în picioare, cu o 

biserică în mâini, Sfântul Petru având două chei în mâna dreaptă, iar Sfântul Petru având 
o sabie în mâna stângă. În dreapta lor – Sfântul Cuvios dimitrie Basarabov, în picioare, 
având cruce în mâna dreaptă şi metanii în mâna stângă.

dedesubt scrie: dOnAt AndReeSCU PetRe Şi gigiCA CU Fiii.
Pe peretele cu uşa dintre tinda de zid şi Pronaos, în partea stângă, cum se intră – Înalt-

preasfinţia Sa mitropolitul neofit.
dedesubt scrie: dOnAt niŢU iLinCA CU Fiii Şi nePOŢii.
Pe peretele din stânga, cum se intră:
În dreptul scării spre Cafas: Sfânta Cuvioasă marcela, în picioare, având cruce în 

mâna dreaptă.
dedesubt scrie: dOnAt AndReeSCU mARCeL Şi LUCiAnA CU Fiii.
Fereastră.
deasupra ferestrei – chipul unui înger cu două aripi.
deoparte şi de alta a ferestrei, în nişă, sunt medalioane reprezentând pe Sfintele 

Cuvioase tecla şi eufrosina (sub care scrie: dOnAt BORdei tUdORA CU Fiii), având 
cruce în mâna dreaptă. deasupra ferestrei, în nişă, se află un medalion cu Sfânta Cuvioasă 
Pelaghia, cu cruce în mâna dreaptă.

Pe peretele stâng, în continuare:
Sfintele Cuvioase maria şi elisaveta, în picioare, având fiecare câte o cruce în mâna 

dreaptă iar Sfânta elisaveta – metanii, în mâna stângă.
dedesubtul Sfintei Cuvioase maria scrie: dOnAt AndRei gRigORie Şi mARiA 

CU FiUL.
dedesubtul Sfintei Cuvioase elisaveta scrie: dOnAt AndReeSCU eLiSABetA.
Pe stâlpul lipit de perete, dintre Pronaos şi naos, perpendicular pe peretele din stânga 

– Sfântul Cuvios grigorie decapolitul, în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă şi metanii 
în mâna stângă.

dedesubt scrie: dOnAt CReAngĂ iOAnA CU Fiii Şi nePOŢii.
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La despărţirea dintre Pronaos şi naos, pe peretele stâng, la stâlpul de susţinere lipit 
de perete, pe latura paralelă cu peretele – Sfânta muceniţă Filofteia, cu cruce în mâna 
dreaptă şi un coş cu merinde în mâna stângă, îmbrăcată în costum popular românesc.

dedesubt scrie: dOnAt FLOReA VASiLe Şi mARCeLiCA.
Pe peretele cu uşa dintre tinda de zid şi Pronaos, în partea dreaptă, cum se intră – Prea-

cuvioşia sa gavriil Slobozeanu, în picioare, cu baston în mână şi cruce pectorală.
dedesubt scrie: dOnAt ene POmPiLiAn Şi eLenA.
În dreapta portretului cu Preacuviosul gavriil se află icoana Sfântului Cuvios 

teodosie, în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă şi metanii în mâna stângă.
dedesubt scrie: dOnAt FLOReA tUdOReL Şi getA CU Fiii Şi nePOŢii.
Pe peretele din dreapta, cum se intră:
Sfântul Cuvios Sava Sfinţitul, în picioare, cu pergament în mâna stângă, pe care scrie: 

FRUmOS eRA LA VedeRe Şi BUn LA mÂnCARe ROdUL Ce m-A OmORÂt.
dedesubt scrie: dOnAt niŢU AnetA CU Fiii Şi nePOŢii.
Sfântul Cuvios efrem Sirul, în picioare, cu metanii în mâna dreaptă.
dedesubt scrie: dOnAt neAgU dOBRiŢA CU Fiii Şi nePOŢii.
Fereastră.
deasupra ferestrei – chipul unui înger cu două aripi.
deoparte şi de alta a ferestrei, în nişă, sunt medalioane reprezentând pe Sfântul Cuvios 

Atanasie cu o cruce în mâna dreaptă şi pe Sfântul Cuvios ioan, cu metanii în mâna dreaptă.
deasupra ferestrei, în nişă – medalion cu Sfântul Cuvios Roman melodul
Pe peretele drept, în continuare:
Sfântul Cuvios Stelian, în picioare, cu un copil în faşă, în mâna stângă, cu care ţine şi 

un pergament pe care scrie: eU Am dOBÂndit de LA HRiStOS dARUL de A 
OCROti PRUnCii.

dedesubt scrie: dOnAt miHALCeA SteLUŢA CU Fiii Şi nePOŢii.
Sfântul Cuvios Antonie cel mare, în picioare, având în ambele mâini un pergament, 

pe care scrie: VĂZUt-Am CURSeLe diAVOLULUi ÎntinSe PeSte tOt 
PĂmÂntUL Şi m-Am temUt.

dedesubt scrie: dOnAt dUŢU gigeL Şi mARiAnA CU Fiii.
Pe stâlpul lipit de perete, dintre Pronaos şi naos, perpendicular pe peretele din 

dreapta – Sfântul Cuvios nicodim de la tismana, în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă.
dedesubt scrie: dOnAt gHeOneA dOBRU Şi VASO CU FiUL.
La despărţirea dintre Pronaos şi naos, pe peretele drept, la stâlpul de susţinere lipit 

de perete, pe latura paralelă cu peretele – Sfântul ierarh Calinic de la Cernica, în picioare, 
cu toiag în mâna stângă.

dedesubt scrie: dOnAt mAtACHe AUReLiAn Şi AngeLiCA CU Fiii.
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Pe bolta pronaosului.
În centru: Sfântul Prooroc ioan Botezătorul, mângâind un miel cu mâna dreaptă iar 

în mâna stângă ţinând o cruce pe care se află o fâşie albă, pe care scrie: Pocăiţi-vă. Pocăiţi-vă.
Jur-împrejur scrie: BOteZĂtORU(L) LUi H(RiStO)S PRe nOi PRe tOŢi 

ne POmeneŞte CA SĂ ne iZBĂVim de FĂRĂdeLegiLe nO(A)StRe CĂ Ţie 
Ţi S(-)AU dAtU dARU A te RUgA PentRU nOi.

dedesubt scrie: dOnAt SteRe nORiCA Şi RAdU OCtAViAnA CU Fiii.
Înspre peretele din stânga, în dreptunghi, Sfinţii Cuvioşi eftimie cel mare şi teofan, 

şezând. Primul are o cruce în mâna dreaptă. Al doilea are în mâna dreaptă metanii, iar în 
mâna stângă un pergament, pe care scrie: de nU VĂ VeŢi PĂRĂSi de tOAte ALe 
LUmii, nU VeŢi PUteA Fi CĂLUgĂRi.

Între ei este un text: Cine ARe neCOntenit mOARteA ÎnAinteA 
OCHiLOR, ACeLA nU VA PUteA PĂCĂtUi niCiOdAtĂ.

dedesubt scrie: dOnAt RAdU AgHeAnA CU Fiii Şi nePOŢii.
Înspre peretele din dreapta, în dreptunghi, Sfinţii Cuvioşi ioan damaschin şi Ştefan 

cel nou, sezând. Ambii au o cruce în mâna dreaptă şi metanii în mâna stângă.
Între ei este un text: ViAŢA PUStniCiLOR FeRiCitĂ eSte A ACeLORA Ce 

Se ÎntRARiPeAZĂ CU dUmneZe(i)eSCUL dUH.
Sub primul scrie: dOnAt deCU JAne Şi eUgeniA CU Fiii Şi nePOŢii.
Sub al doilea scrie: dOnAt deCU ŞteFAn Şi ViRginiA CU Fiii Şi nePOŢii.
Pe arcada dintre Pronaos şi noas, de la stânga la dreapta, sfinte în medalioane: Sfânta 

Cuvioasă marina, cu o cruce în mâna stângă şi metanii în mâna dreaptă, Sfânta muceniţă 
Veronica, cu o cruce în mâna stângă, Sfânta Cuvioasă teodora, cu o cruce în mâna dreaptă, 
Sfânta muceniţă eugenia, cu o cruce în mâna dreaptă, Sfânta Cuvioasă Sofia, cu o cruce în 
mâna dreaptă şi metanii în mâna stângă.

Naos
dinspre Pronaos spre Sfântul Altar:
Pe stâlpul din stânga lipit de perete, dintre Pronaos şi naos, perpendicular pe perete 

– Sfântul mucenic marin, în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă.
dedesubt scrie: dOnAt VASiLeSCU miHAi Şi mARiA.
Pe peretele stâng, cum se intră: Sfântul mucenic Cornelie Sutaşul, în picioare, cu o 

cruce în mâna dreaptă.
dedesubt scrie: dOnAt COSteA iOneL Şi gABRieLA.
Fereastră.
deoparte şi de alta a ferestrei, în nişă, sunt medalioane reprezentând pe Sfinţii 

mucenici Vasile Preotul şi iulian, având câte o cruce în mâna dreaptă. deasupra ferestrei 
în nişă: medalion cu Sfântul mucenic ipatie, cu o cruce în mâna dreapta.

Sub medalionul cu Sfântul mucenic iulian scrie: dOnAt miHALCeA RUXAndRA 
CU Fiii Şi nePOŢii.
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deasupra ferestrei, pe perete, un chip de înger, având două aripi.
În continuare:
Sfântul mucenic Alexandru, în picioare, având o cruce în mâna dreaptă.
dedesubt scrie: dOnAt dOBRin ALeXAndRU Şi niCOLetA CU Fiii Şi 

nePOŢii.
Sfântul mucenic nestor, în picioare, având o cruce în mâna dreaptă şi suliţă în mâna 

stângă.
dedesubt scrie: dOnAt miRCiOiU COSteA Şi LinA CU Fiii Şi nePOŢii.
Sfântul mare mucenic dimitrie, în picioare, având o cruce în mâna dreaptă şi sabie 

în mâna stângă.
dedesubt scrie: dOnAt neCULAi dRAgOŞ CU Fiii Şi nePOŢii. 
Fereastră.
deoparte şi de alta a ferestrei, în nişă, sunt medalioane reprezentând pe Sfântul 

mucenic doctor Chir, cu o cutiuţă de medicamente în mâna stângă şi Sfântul mucenic 
doctor ioan, cu o cutiuţă de medicamente în mâna stângă şi o linguriţă în mâna dreaptă.

deasupra ferestrei în nişă: medalion cu Sfântul mucenic Longin.
deasupra ferestrei, pe perete, un chip de înger, având două aripi.
În continuare:
Sfinţii Împăraţi Constantin şi elena, cu Sfânta Cruce între ei, pe care e o pânză albă 

cu următoarea inscripţie: PRin ACeSt Semn Vei ÎnVinge.
dedesubt scrie: dOnAt BULiBAŞA eLenA CU Fiii Şi nePOŢii.
Pe stâlpul lipit de perete de lângă Catapeteasmă, pe latura paralelă cu tâmpla: Sfânta 

Ana, în picioare, cu maica domnului Prunc, ţinută în mâna dreaptă.
dedesubt scrie: dOnAt ŢAne gABRieL Şi ALeXAndRA.
Pe stâlpul lipit de perete de lângă Catapeteasmă, pe latura paralelă cu peretele, 

perpendiculară pe tâmplă: Sfântul mucenic ioan cel nou de la Suceava, în picioare, cu o 
cruce în mâna dreaptă.

dedesubt scrie: dOnAt AndReeSCU iOn Şi AnA.
În registrul de sus: Învierea domnului iisus Hristos.
dedesubt scrie: dOnAt RAdU tASiŢA, VLAd LenUŢA, dRAgOmiR COSminA.
În arcadă sfinţi în medalioane: Sfinţii mucenici emilian, cu o cruce în mâna stângă, 

marcel, cu o cruce în mâna dreaptă, elefterie, Vincenţiu, cu o cruce în mâna stângă, Ciprian, 
cu o carte în mâini. deasupra acestor medalioane, în dreptul Sfântului elefterie scrie: 
dOnAt iSAC mOgOŞ Şi geORgetA CU Fiii Şi nePOŢii.

Pe peretele drept, cum se intră: Pe stâlpul din dreapta lipit de perete, dintre pronaos 
și naos, perpendicular pe perete – Sfântul mucenic Victor, în picioare, având crucea în mâna 
dreaptă. dedesubt scrie: dOAntCAiACAŞ SteLiCĂ Şi mARiA CU Fiii Şi nePOŢii.

Sfântul mucenic ioan Valahul, având o cruce în mâna dreaptă. dedesupt scrie: 
dOAnAt CReŢi getA CU Fiii Şi nePOŢii.



153

Iazu. File de cronică

Fereastră.
deoparte şi de alta a ferestrei, în nişă, sunt medalioane reprezentând pe Sfântul 

mucenic nicodim, cu o cruce în mâna dreaptă şi Sfânta muceniţă Cristina, cu o cruce în 
mâna dreaptă.

deasupra ferestrei în nişă: medalion cu Sfântul mucenic eustaţiu.
deasupra ferestrei pe perete un chip de înger cu două aripi.
Sfântul mucenic Haralambie, în picioare, cu evanghelie în mâna stângă.
dedesubt scrie: dOnAt mĂRgĂRit iOn Şi iOAnA CU Fiii Şi nePOŢii.
Sfântul mucenic teodor tiron, în picioare, cu cruce în mâna dreaptă şi suliţă în mâna 

stângă.
dedesubt scrie: dOnAt CRĂCiUn tUdOR CU Fiii Şi nePOŢii.
Sfântul mare mucenic gheorghe, în picioare, cu cruce în mâna dreaptă, suliţă în 

mâna stângă și sabie la cingătoare.
dedesubt scrie: dOnAt FLOReA AUReLiAn Şi CARmen CU FAmiLiiLe.
Fereastră.
deoparte şi de alta a ferestrei, în nişă, sunt medalioane reprezentând pe Sfântul 

mucenic doctor talaleu, cu o cutiuţă de medicamente în mâna dreaptă şi Sfântul mucenic 
doctor trifon, cu o cutiuţă de medicamente în mâna stângă.

deasupra ferestrei în nişă: medalion cu Sfântul mucenic mina, cu o cruce în mâna 
stângă.

deasupra ferestrei pe perete un chip de înger cu două aripi.
nunta din Cana.  dedesubt scrie: dOnAt CRiStOCeA dUmitRU Şi gintA 

CU Fiii Şi nePOŢii.
Pe stâlpul lipit de perete de lângă Catapeteasmă, pe latura paralelă cu tâmpla: Sfântul 

ioachim.
dedesubt scrie: dOnAt ŢAne gABRieL Şi ALeXAndRA.
Pe stâlpul lipit de perete de lângă Catapeteasmă, pe latura paralelă cu peretele, 

perpendiculară pe tâmplă: Sfântul mucenic doctor Pantelimon, cu o cutie de leacuri în 
mâna stângă şi linguriţă în mâna dreaptă.

dedesubt scrie: dOnAt AndReeSCU eniCĂ Şi getA.
În registrul de sus: naşterea domnului iisus Hristos.
dedesubt, în stânga, sub icoana celor trei magi de la Răsărit, scrie: dOnAtOR 

FAm(iLiA). miHAi gHeORgHe Şi SAndA CU Fiii Şi nePOŢii.
În arcadă sfinţi mucenici în medalioane: Sfântul Calistrat, Sfântul Serghie, având o 

cruce în mâna dreaptă, Sfântul Procopie, având o cruce în mâna dreaptă, Sfântul miron, 
având o cruce în mâna stângă, Sfântul Adrian, având o cruce în mâna dreaptă.

deasupra arcadei scrie: dOnAt CLAUdiU, ŞteFĂneL Şi iOAnA.
În cupola naosului – iisus Pantocrator. de jur-împrejur scrie: VedeŢi, VedeŢi, 

CĂ eU SUnt d(Umne)-ZeU CAReLe Am PLOAt mAnĂ Şi APĂ din PeAtRĂ 
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Am iZVORAt dedemULt În PUStie nOROdULUi meU CU SingURĂ 
dReAPtA Şi CU tĂRieA meA ...

iisus Pantocrator este înconjurat de Cetele îngereşti (15 îngeri în chipul unor oameni 
în picioare, cu câte două aripi, doi serafimi cu câte șase aripi, precum și maica domnului 
cu Sfântul ioan evanghelistul). de jur-împrejurul Cetelor îngereşti scrie: nU VĂ 
AdUnAŢi VOUĂ COmOARĂ Pe PĂmÂnt, Unde mOLiiLe Şi RUginA O 
StRiCĂ Şi Unde Vin FURii Şi O SAPĂ Şi O FURĂ, Ci VĂ AdUnAŢi VOUĂ 
COmOARĂ În CeRURi, Unde niCi mOLiiLe, niCi RUginA nU O StRiCĂ Şi 
de Unde FURii nU O SAPĂ, niCi O FURĂ, CĂ Unde eSte COmOARA 
VOAStRĂ, ACOLO VA Fi Şi inimA VOAStRĂ.

În cele patru colţuri: Sfinţii evanghelişti cu simbolurile lor.
La picioarele Sfântului evanghelist marcu scrie: dOnAt miHALCeA iOn Şi 

FRUSinA CU Fiii Şi nePOŢii.
La picioarele Sfântului evanghelist ioan scrie: dOnAt gAe iOneL Si CORinA 

CU FiUL.
La picioarele Sfântului evanghelist matei scrie: donat matei neculai si Senica cu fii 

şi nepoţii.
La picioarele Sfântului evanghelist Luca scrie: donat Cristocea Lucian şi Antoana 

cu fii şi nepoţii.

Sfântul Altar
La Proscomidiar, inscripţie în litere chirilice, majuscule, incizate în tencuială:
POmeLni(C) 1845/ gAVRiiL ieROmO/ nAH CU tOt neA/mUL LUi.
La proscomidiar, inscripţie, litere incizate, negre, în marmură albă: PReOŢi 

SLUJitORi/ neofit mitropolitul/ gavriil ieromonahul/ damaschin episcopul/ ion/ 
dumitru/ grigore/ david/ Andrei/ nicolae/ Petcu/ Constantin/ CÂntĂReŢi/ Vasile/ 
nica/ Constantin/ nicolae/ Anton/ Radu/ gheorghe/ dumitru/ Voica Preoteasa/ 
CtitORi/ episcopul VinCenŢiU/ Preotul marcel-mihail/ Preoteasa ecaterina/ 
Preoteasa maria.

Primul registru: 
La Proscomidie - iisus Hristos emanuel, sub care scrie: dOnAt dinU mARiAn 

CU FiiCA.
deasupra Proscomidiarului pe perete un înger cu medalion.
de la stânga la dreapta: Sfântul Arhidiacon Ştefan, în picioare (sub care scrie: 

dOnAt tUdOR ŞteFAn Şi indRietA CU Fiii), Sfântul ierarh Atanasie, în picioare 
(sub care scrie: dOnAt PReOt dUmitRU iOnUŢ Şi AdRiAnA), Sfântul ierarh 
Chiril, în picioare (sub care scrie: dOnAt ŞinCA iULiAn CU FAmiLiA), Sfântul ierarh 
Spiridon, în picioare (sub care scrie: dOnAt neAgU iOn Şi dRĂgUŢA CU Fiii), 
Sfântul ierarh nicolae, în picioare (sub care scrie: dOnAt eFtimie niCOLAe Şi 
niCOLetA CU Fiii)
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Ferestră
La fereastră, în nişă, sfinţi în medalioane, stânga-dreapta: Sfântul diacon nicanor şi 

Sfântul diacon Filip, sus - Sfânta Cruce.
În continuare: Sfântul ierarh Vasile cel mare, în picioare (sub care scrie: dOnAt 

ROLi Şi iRinA), Sfântul ierarh grigorie teologul, în picioare (sub care scrie: dOnAt 
iLie gRigORe Şi getA CU Fiii), Sfântul ierarh ioan gură de Aur, în picioare (sub care 
scrie: dOnAt mARin iOniCA Şi niŢU dRAgU), uşa ce dă în camera centralei, 
deasupra – Sfântul ierarh modest (sub care scrie: dOnAt miRiCĂ CRiStACHe CU 
Fiii), Sfântul Arhidiacon Laurenţiu, în picioare (sub care scrie: dOnAt AndReeSCU 
mARCeL Şi LUCiAnA CU Fiii). În dreapta, pe ușa veșmântarului, o cruce. deasupra, 
un medalion cu înger.

Sus, pe boltă: maica domnului, cea mai înaltă decât cerurile, încadrată de Sfinţii 
Arhangheli mihail şi gavriil.

În dreapta Sfântului Arhanghel mihail se află Sfântul Proroc Solomon, bust, având 
sceptrul în mâna stângă și pergament în mâna dreaptă, pe care scrie: iAR eU SiCRiUL 
Legii te nUmiiU PRe tine nĂSCĂtOARe de dUmneZeU.

La dreapta Sfântului Arhanghel mihail se află Sf. Proroc david, bust, cu pergament 
în mână, pe care scrie: eU BiSeRiCĂ te nUmii PRe tine nĂSCĂtOARe de 
dUmneZeU.

Sub Sf. Proroc Solomon scrie: dOnAt tOmA ŞteFAn Şi niCOLetA CU Fiii.
Sub Sf. Arhanghel mihail scrie: dOnAt StAn Z. dUmitRU.
Sub maica domnului cu Pruncul scrie: dOnAt StĂneSCU AniŞOARA.
Sub Sf. Arh. gavriil scrie: dOnAt StAn niCOLAe Şi dORinA CU Fiii Şi nePOŢii.
Sub Sf. Proroc david scrie: dOnAt dOBRe Şi neACŞA CU Fiii Şi nePOŢii.
În Pronaos, naos și Sf. Altar registrele de jos și de sus sunt despărţite de un brâu 

împodobot cu cruci. 
deasupra Catapetesmei, în arcadă, Sfinţi Prooroci de la stânga la dreapta: eliseu, 

Avdie, melchisedec, Osie și Amos sub care scrie: dOnAt tOPALĂ iOniCA CU Fiii Şi 
nePOŢii.

Catapeteasma

Este din lemn, lucrată în anul 1916-1919, cu aprobarea Sfintei mitropolii a 
Ungrovlahiei, conform ordinului nr. 1935 din 11 mai 1916, în valoare (atunci) 

de 980,78 lei. 
Recepţia acesteia a fost făcută la 4 iunie 1919, conform ordinului nr. 2171 din 27 

noiembrie 1918, al Înaltpreasfinţitului mitropolit Primat Conon Arămescu-donici şi al lui 
dimitrie Lăzărescu, conductor, precum şi ordinului nr. 399 din 1918 al inginerului Şef al 
Judeţului ialomiţa, de către Protoiereul Judeţului ialomiţa, Părintele iconom dimitrie 
dobre, printr-un Proces-verbal, la nr. 1. 
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executarea Catapetesmei a fost considerată lucrare de arhitectură. La nr. 2 al 
aceluiaşi Proces-verbal este recepţia lucrărilor de pictură531.

 La 1932, grigorie V. dumitrache, maistru din iazu, a făcut o ofertă pentru refacerea 
din temelie a casei parohiale, în valoare de 6.500 lei, în care preciza că mai lucrase la Biserica 
din iazu tâmpla. Probabil o revopsise.

La 5 august 1951, se hotăra spălarea Catapetesmei, a geamurilor mânjite de var 
interior şi exterior; adunarea crucilor din curtea bisericii lângă clopotniţă.

În 1962 s-a renovat pictura şi Catapeteasma, de către pictorii: Constantin Blendea 
și Andrei Vlăduţ din București.

În 2014, s-au restaurat pictura şi Catapeteasma bisericii, cu foiţă slagmetal, cu osârdia 
Preotului Paroh marcel-mihail neacşu. Slujba de resfinţire a avut loc în ziua de 28 
septembrie 2014, fiind oficiată de Preacuviosul Părinte Vicar Arhimandritul Rafail mîţ, în 
calitate de delegat al Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, episcopul Sloboziei şi Călăraşilor. 
La Sfânta Liturghie au mai participat Preacucernicul Părinte Protopop dumitru drăghici, 
precum şi preoţii din Cercul Pastoral numărul 5 al Protopopiatului Slobozia532.

Catapeteasma are următorul plan iconografic:
Primul registru, de la stânga la dreapta cum te uiţi din faţă: icoana Arhanghelul gavriil 

care scoate pe copil din mare; uşa diaconească; sărutarea elisabetei; pe uşile împărăteşti 
– Bunavestire, sub care scrie n&AnnA StAneSCU; icoana Hristos vorbeşte cu 
Samarineanca; uşă diaconească şi icoana tăierea Capului Sfântului ioan Botezătorul.

Al doilea registru, de la stânga la dreapta cum te uiţi din faţă: Soborul Sfinţilor 
Voievozi (dedesubt scrie: dOnAt AngHeL AniCA CU Fiii Şi nePOŢii), Sfântul 
Arhanghel mihail, pe uşa diaconească (dedesubt scrie: dOnAt neACŞU miHAiL Şi 
eCAteRinA CU Fiii, iar pe icoană: SĂ StĂm Bine, SĂ StĂm), jos un cap de înger, 
maica domnului (dedesubt scrie: dOnAt StAn Z. mARin CU Fiii), dvera, mântuitorul 
iisus Hristos (dedesubt scrie: dOnAt mAtACHe mUŞA CU Fiii iar pe evanghelia din 
mâna mântuitorului – eVAngHeLiA de LA iO(A)nU. VeniŢi BLAgOSLOViŢi(i) 
PĂRinteLUi meU de mOŞteniŢi ÂmPĂRĂŢiiA CeRURiLOR CARe eSte 
gĂtitĂ VOUĂ de LA Ânteme(i)eRiA LUmi(i). gOLU Am FOStU Şi m(-)AŢi 
ÂnBRĂCAtU), Sfântul Arhanghel gavriil, pe uşa diaconească (dedesubt scrie: dOnAt 
neACŞU gABRieL Şi mARi CU FiUL), jos un cap de înger şi icoana reprezentând pe 
Sfântul ioan Botezătorul şi Sfântul ierarh nicolae (dedesubt scrie: dOnAt SiLVeStRU 
iOn CU Fiii Şi nePOŢii).

531  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 2315/1919.
532  Preot manuel RUSU, Slujbă de resfinţire a picturii la Parohia Iazu, în Almanah bisericesc, episcopia Sloboziei și 

Călărașilor, 2015, p. 308.
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Al treilea registru: Praznicele Împărăteşti ale maicii domnului şi mântuitorului, în 
mijlocul cărora, deasupra uşilor împărăteşti, se află icoana cu Sfânta mahramă a domnului 
iisus Hristos.

Al patrulea registru: Sfinţii Apostoli, în mijlocul cărora, deasupra icoanei cu Sfânta 
mahramă, se află icoana Cinei celei de taină.

Al cincilea registru: Sfinţii Prooroci, în mijlocul cărora, deasupra icoanei Cinei celei 
de taină, se află icoana mântuitorului iisus Hristos încadrat de maica domnului şi Sfântul 
ioan Botezătorul.

doi dintre Sfinţii Prooroci sunt urcaţi în Registrul al şaselea şi ultimul, unde sunt 
moleniile.

Pe Sfânta Cruce din Sfântul Altar, din faţa Sfintei mese, scrie: ACeAStĂ SF(ÂntĂ). 
CRUCe S-A RenOVAt de FAmiLiA PReOt dUmitRU Şi geORgetA PetCU. 
16 OCt(OmBRie). 1962. Această cruce a fost restaurată şi acoperită cu foiţă şlagmetal 
în anul 2014. 
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Prima Clopotniţă. Ca la toate bisericile construite în jurul anului 1850 şi la Biserica 
din iazu prima clopotniţă a fost în turla bisericii, aşezată pe Pronaos. Se mai văd şi azi urmele 
lagărelor clopotelor în turlă.

Primele două clopote. Conform inventarului Bisericii din iazu din 1894-1895, la 
acea dată erau 2 clopote533, care după actele ulterioare pe care le cităm mai jos, aveau unul 
100 kg iar celălalt – 120 kg. Primul s-a crăpat iar cel mare s-a spart ceea ce a dus la necesitatea 
retopirii/returnării lor. 

A doua Clopotniţă. La 1907, Biserica parohială cu hramul Sfântul nicolae din 
Comuna iazu avea o clopotniţă construită din bârne şi scânduri şi învelită cu tablă de fier, 
în stare bună, iar curtea bisericii, închisă cu uluci de scânduri, era în stare bună şi curată534.

Clopot la Biserica Sfinţii Voievozi din Brătianu
În dosarul Bugetului anului 1912 al Parohiei iazu, se află deciziunea nr. 1 a 

epitropiei acestei enorii care dezbătea cererea Părintelui supranumăr manea georgescu, 
de la biserica filială din Brătianu care dorea ca excedentul bugetar din anul 1911-1912, în 
sumă de 425,50 lei şi excedentul bugetar din anul 1910-1911, în sumă de 184,05 lei să i se 
acorde spre a înfiinţa încă un clopot la Biserica filială535.

La 10 martie 1914, într-o cerere a locuitorilor satului Brătianu către Administratorul 
Casei Bisericii, se arăta că aveau deja un clopot de la Alexandru Spireanu536.

Al treilea clopot. după cum arată părintele Paroh Andrei Petru în Raportul memoriu 
din 1 iulie 1923, în anul 1913 s-a achiziţionat un clopot de 90 kg, fiindcă cel vechi se spărsese 
la sunarea mobilizării din acel an. Pentru acest clopot s-au cheltuit 840 lei, cu listă de 
subscripţie de la săteni.

533  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 334 bis/1894f. 448 f. și v.
534  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 232/1907, filele 83 verso-84 faţă.
535  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1685/1912, f. 10.
536  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1650/1914.
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Părintele scrie despre un clopot, cel vechi, nu despre două. Poate era cel mai vechi 
din cele două ale Inventarului din 1894-1895.

La 4 septembrie 1913, epitropia Bisericii Sfântul ierarh nicolae din Comuna iazu 
şi a Bisericii filiale Sfinţii Voievozi din satul Brătianu, prin deciziunea nr. 2, arăta că Preotul 
supranumerar manea georgescu, de la Biserica filială, cerea a se interveni la Administraţia 
Casei Bisericii ca să permită înfiinţarea a încă unui clopot, mai mare, la Biserica parohială, 
deoarece cel avut atunci era cam mic (avea 100 kg), faţă de mărimea şi aspectul bisericii. Se 
cerea acceptul de a se ridica de la Consemnaţie suma de 609,75 lei din cont.

La 27 noiembrie 1913, Părintele Paroh Andrei Petru adresa Administratorului Casei 
Bisericii rugămintea de a hotărî în ceea ce privea deciziunea nr. 4, din 2 noiembrie 1913, 
a epitropiei Parohiei iazu, relativă la facerea unui clopot de către fabricantul Alexandru 
Spireanu din capitală. Acesta era cavaler şi Ofiţer al Ordinului Coroana României, furnizor 
al Curţii Regale a României, al Sfintei mitropolii, al Casei Bisericii şi al ministerului Cultelor 
şi avea o Fabrică de clopote, alămărie, policandre şi sfeşnice bisericeşti, diplome de onoare, 
medalii de aur şi de argint.

Oferta acestui fabricant era de a returna clopotul crăpat al Parohiei iazu, la preţul de 
2 lei/kg iar ce voi adăuga peste al dumneavoastră care este aproximativ 100 chile, să-mi plătiţi 
adaosul cu 4 lei kila iar balancerul ce este (din) fier turnat să-mi plătească cu 1 leu şi 50/00 pe 
kilo franco Gara Bucureşti.

deciziunea nr. 4 amintea de o subscripţie pentru returnarea clopotului celui mare, care 
se spărsese. 

deci Biserica din iazu avea atunci 2 clopote, unul mic, spart (100 kg) şi unul mare, 
spart (120 kg). Se strânseseră 470 lei.

Clopotul spart avea 120 kg şi returnarea lui costa (120 kg X 2 lei/kg =) 240 lei. Se 
intenţiona adăugarea a 25 kg spre a fi mai mare, ceea ce însemna un plus de 100 lei (=25 
kg X 4 lei/kg), ceea ce reprezenta un total de (240 lei + 100 lei =) 340 lei. Balancierul costa 
aproximativ 50 lei, plătit cu 1,50 lei/kg, ceea ce ducea costul noului clopot la 390 lei, la care 
se adăuga transportul clopotului, asigurat de fabricant pentru suma de 40 lei, rezultând o 
sumă totală de aproximativ 430 lei.

Prisosul sumei din subscripţie (470 lei – aproximativ 430 lei) avea să fie făcut venit537.
La 10 martie 1914, într-o cerere a locuitorilor satului Brătianu către Administratorul 

Casei Bisericii, se arăta că aveau deja un clopot de la Alexandru Spireanu iar în luna februarie 
1914, Alexandru Spireanu adusese un clopot la Biserica din Iazu, clopote de care ei erau 
nemulţumiţi538. 

În concluzie în 1913-1914 s-a adus Bisericii iazu un clopot de 90 kg, fără să ştim precis 
dacă este unul nou sau unul returnat din cele 2 deteriorate anterior. Întrucât şi în Chestionarul 
din 1921 şi în Raportul memoriu din 1923 se spune de furtul de către nemţi a 2 clopote, s-ar 

537  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1662/1913.
538  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1650/1914.
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putea trage concluzia că pentru clopotul de 90 kg s-a retopit unul din cele vechi, 
nemairespectându-se planurile iniţiale de a face un clopot mai mare decât cele existente.

Al patrulea şi al cincelea clopot. La 1916 nemţii au furat cele 2 clopote ale Bisericii 
din iazu şi cele 2 ale Bisericii din Brătianu. de aceea în anul 1920 (aşa cum scrie pe clopot, 
nu 1921, cum spune Părintele Andrei Petru în Raport memoriu) s-a cumpărat un clopot de 
155 de kg, care s-a spart, neţinând nici un an. În toamna anului respectiv, 1920, acel clopot 
s-a preschimbat mai adăugându-se 3800 lei, strânşi de epitropi prin listă de subscripţie de 
la săteni şi s-a cumpărat un clopot de 166 kg.

Clopotul mare, confecţionat la 1920, cu o greutate de 166 kg, are următoarea 
inscripţie: ACeSt CLOPOt S(-)A FĂCUt de OBŞteA LOCUitORiLOR (din) 
COmUnA iAZU PentRU BiSeRiCA SF(ÂntUL). ieR(ARH). niCOLAe. 1920. 
SeCtemBRie 23./ FABRiCA de CLOPOte OitUZ BUCUReŞti.

A treia clopotniţă. tot în anul 1921 s-a făcut şi clopotniţa nouă, în care s-a instalat 
clopotul de 166 kg, aceasta costând 2000 lei strânşi de la săteni cu listă de subscripţie.

Al şaselea clopot. În toamna anului 1921 s-a mai strâns cu listă de subscripţie tot 
de la săteni suma de 5800 lei, cu care s-a cumpărat încă un clopot mai mic, ca să se 
armonizeze mai bine amândouă. Această acţiune a fost posibilă datorită milosteniilor 
enoriaşilor, prin stăruinţa Părintelui Andrei Petru, a epitropilor Chiru Stan, Anton 
dobrinescu şi a locuitorilor Andreiu n. Loagăr, Stanciu decu şi gheorghe Cârstocea, care 
au ajutat la strângerea bucatelor dăruite de săteni. 

Clopotul mic, fabricat la 1922, în greutate de aproximativ 75 kg, are următoarea 
inscripţie: FABRiCA OitUZ BUCUReŞti./ ACeSt CLOPOt S(-)A FĂCUt CU 
AJUtORUL enORiAŞiLOR BiSeRiCii (din) COmUnA iAZU LA 1922 mARtie 
9. SF(inŢii 40 de). mUCeniCi.

La 1 aprilie 1923, Părintele Andrei Petru înainta protoiereului de la Urziceni Lista 
de subscripţie, în sumă de 174 lei, strânsă de la enoriaşi pentru înfiinţarea din nou a 
clopotelor luate de nemţi.

La 1945/1948, biserica avea o clopotniţă de lemn, salcâm şi brad, acoperită cu tablă, 
având la bază o suprafaţă de 25 m², cu un clopot mare de 150 kg (de fapt 166 kg) şi un 
clopot mic de 75-80 kg. 

tot la 1945/1948, biserica mai deţinea o căsuţă pe mormintele ctitorilor, din 
scândură, acoperită cu tablă; un grajd din gard, acoperit cu tablă, în suprafaţă de 21 m²; o 
magazie, din gard, acoperită cu tablă, în suprafaţă de 14 m² şi o bucătărie, din gard, acoperită 
cu tablă.

A patra clopotniţă. Întrucât vechea clopotniţă construită din lemn constituia un 
pericol pentru cei care trăgeau clopotele, deoarece se clătina, odată cu lucrările de consolidare 
a bisericii, a fost zidită o clopotniţă nouă, modernă după un deviz alcătuit de Arhitectul 
nicolae mănescu din Slobozia, în anul 1989.
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Vechea clopotniţă din lemn a fost demolată de Părintele Constantin neacşu într-o 
noapte şi a fost construită pe acelaşi amplasament una nouă, din bolţari. deoarece nu avea 
autorizaţie de demolare şi de construire, demolarea vechii clopotniţe şi construcţia celei 
noi, de zid, s-a efectuat cu o echipă de 7 meşteri (Andronache neculai şi 6 copii din care 
unul era finul părintelui) într-o noapte.

Până să se desmeticeasca conducerea comunistă a venit Revoluţia. Părintele 
Constantin a riscat foarte mult prin aceasta, dar maica domnului l-a ocrotit. 

În incinta clopotniţei este o cruce care a fost ridicată lângă o fântână, azi dispărută.
Azi, clopotniţa de la Biserica din iazu are două clopote confecţionate la 1920 şi 1922, 

în timpul pastoraţiei Părintelui Andrei Petru, şi cele despre care dădeau mărturie şi actele 
bisericeşti citate, de la 1945/1948.

Clopotniţa. Pictura exterioară.
icoane dreptunghiulare, busturi, câte una pe cele patru laturi, în partea de sus, 

începând din faţă, de la stânga la dreapta, Sfinţii evanghelişti Luca, ioan, matei şi marcu. 
În interiorul Clopotniţei se află o cruce de piatră cu următoarea inscripţie, cu 

majuscule, excizate:
Pe o parte, sub o icoană cu sfânta Cruce: 
ACeAStĂ CRUCe CU PUŢU de PiAtRĂ SAU FĂCUtU Şi RidiCAtU CU 

CHeLtUiALA d(Omni)LORU BARBU dOBRinU Şi SOŢieA SA SORA ... .
Ultimele cuvinte nu se pot descifra, întrucât sun îngropate în beton.
Pe cealaltă parte, sub o icoană cu domnul Hristos şi Samarineanca: Ân timPU 

VeniRi LUi H(RiStOS)S, OBOSitU FiindU eLU de CĂLĂtORie, AU ŞeZUtU 
LA PUŢU, CeRÂndU APĂ de LA SAmARineAnCA SĂ BeA. (SFÂntA eVAngHeLie 
dUPĂ) iO(A)n CAP(itOLUL) iX StiH 12. dRePt POmeniRiA CeLOR ...

Ultimele cuvinte nu se pot descifra, întrucât sun îngropate în beton.

Clopotniţa. Pictura interioară: 
Pe peretele din stânga, cum se intră, în stânga scării ce duce la etaj, la parter: Sfântul 

Cuvios dimitrie Basarabov, cu cruce în mâna stângă, bust, în medalion; Sfântul Voievod 
Ştefan cel mare, în picioare, cu sabia în mâna stângă şi crucea în mâna dreaptă.

Pe peretele din dreapta, cum se intră, la parter: Sfântul martir Constantin 
Brâncoveanu, în picioare, cu cruce în mâna dreaptă; Sfântul Cuvios Sofronie de la Cioara, 
cu cruce în mâna stângă, bust, în medalion.

Pe bolta parterului clopotniţei: maica domnului, bust, cu mântuitorul Copil, bust, 
ambii într-un singur medalion.
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După Anuarul din 1909, Biserica de la iazu s-a construit la 1845, şi s-a reparat în 
anii 1881, 1891 şi în 1903539.

iniţial, Biserica din iazu nu a avut pridvorul de zid pe care îl vedem azi.
Raportul memoriu/ istoricul Bisericii iazu scris de Părintele Paroh Andrei Petru, la 1 

iulie 1923, la cererea părintelui Protopop al Protoieriei Urziceni, gheorghe St. Popescu, 
raport-copie fidelă după Sinodicul bisericii (azi pierdut), ne dă mai multe amănunte despre 
reparaţiile mai însemnate.

Sfânta biserică a fost clădită din temelie de zid de Părintele Arhimandrit gavriil 
Slobozeanul după cum se arată în inscripţia de pe frontispiciu.

Preacuviosul Părinte a oferit tot materialul necesar, a observat îndeaproape toate 
lucrările, a pictat biserica şi a sfinţit-o la 27 octombrie 1845, însoţit şi de Prea Sfinţitul 
mitropolit nifon.

Căratul materialelor şi alte ajutoare necesare eforturilor de construcţie au fost făcute 
de săteni, îndemnaţi de bătrânul preot din acel timp, grigorie.

La 1870, biserica a fost învelită cu tablă de fier.
În anul 1875, lăcaşul de cult a fost repictat în tehnica afresco.
În 1881, s-a tencuit cu ciment peretele de nord şi s-a subzidit.
În anul 1891, s-a subzidit peretele dinspre nord, s-a reparat şi pictura şi arhitectura 

până la înălţimea de 2m, lucrare achitată cu 2800 lei. de asemenea, s-au refăcut tocurile şi 
cercevelele ferestrelor dinspre nord, din lemn de stejar, cele vechi fiind putrede. după aceste 
înnoiri slujba resfinţirii s-a oficiat de către Protoiereul Judeţului ialomiţa, Părintele nicolae 
Alexandrescu.

Sumele trebuincioase s-au strâns tot de la săteni prin stăruinţa Preotului Andrei Petru 
şi a epitropilor Stan doru şi ion Caicaş.

La 1895 s-a refăcut gardul bisericii.
La 1896 s-a învelit din nou biserica cu tablă de fier.
În anul 1902 s-a construit şi pictat pridvorul de zid al bisericii. În acelaşi an s-au întărit 

cu fier zidurile Sfântului Altar.

539  Anuar 1909, p. 62.
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La 20 iulie 1908, în localul primăriei, s-a ţinut o licitaţie pentru vopsitul tablei şi alte 
reparaţii la Biserica din iazu. S-au prezentat nouă concurenţi. S-a adjudecat lui d.V. grigore, 
pentru suma de 255 lei540.

Înainte de 26 iulie 1910, a fost un incendiu la casa perceptorului local, vecin cu curtea 
bisericii, ceea ce a distrus o parte din împrejmuirea bisericii, pe o întindere de 14m, ceea 
ce presupunea o cheltuială cu reparaţia de 17 lei541.

La 1914, în Lista Lucrărilor de arhitectură executate de Prefectura Judeţului ialomiţa 
între 1 septembrie 1913 şi 1 septembrie 1914 se află şi Împrejmuirea cimitirului din Comuna 
Iazu542.

La 1916, biserica a fost pictată din nou, în ulei.
de la 1 septembrie 1918 la 1 septembrie 1919 s-au redeschis mai multe biserici în 

Judeţul ialomiţa, în urma unor reparaţii. de asemenea s-a redeschis şi biserica parohială din 
Comuna Iazu, după ce s-a zugrăvit din nou şi s-a restaurat radical prin stăruinţa şi priceperea 
cucernicului preot local, Preotul Andrei Petru543.

La 1921, s-a vopsit tabla bisericii.
În vara anului 1922 s-a reparat tencuiala bisericii pe peretele dinspre sud, fiindcă se 

ruinase, intra apă la cărămidă iar igrasia se întindea continuu. 
La 1916, biserica a fost tencuită cu ciment iar la 1927, biserica a căpătat un nou înveliş 

de fier la acoperiş şi un pod nou (= cafas), după cum citim într-o adresă, din 23 februarie 
1928, de înaintare a noului Inventar al Bisericii din iazu, alcătuit după Legea şi Statutul 
organic pentru unificarea Bisericii Ortodoxe Române, din 1925. La data adresei se afla în 
stare bună.

La 3 aprilie 1927, Părintele iconom Andrei Petru înainta Protoieriei Urziceni planul 
şi devizul pentru facerea podului pentru cor la biserica noastră, rugându-vă a le înainta la Sfânta 
Episcopie, spre aprobare. La fel proceda şi la 22 aprilie 1927. documentele erau întocmite 
de Conductorul Şef al Secţiei a ii-a tehnice Ţăndărei.

La 1949, biserica avea puţină igrasie, fiind nevoie de tencuieli şi geamuri.
neavând o temelie solidă, igrasia s-a ridicat pe pereţi, afectând tencuiala de pe pereţi. 

de aceea, în 1951 s-au făcut pe porţiunile mai atacate unele remedieri de tencuieli interioare 
și exterioare, de către glosaru Ciobanu ion din Comuna Bucu-ialomiţa, sub îndrumarea 
Părintelui dumitru Petcu ajutat de enoriaşi. 

În anii 1960 - 1962, s-au făcut lucrări de înlocuirea tencuielilor şubrede şi igrasioase 
de pe pereţi.

540  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1690/1908, f. 24.
541  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 4229/1910, f. 12.
542  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia Constantin 

i. Şeicărescu, 1914, p. 41.
543  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunere. Administraţia Judeţului Ialomiţa, în anul 1919, Călărași, 

tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1919, p. 20.
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La 8 august 1979, Protoieria Slobozia înştiinţa Parohia iazu că Arhiepiscopia 
Bucureştilor a luat act de recepţia definitivă a lucrărilor de împrejmuire a cimitirului parohial.

totuși rănile bisericii nefiind vindecate a trebuit să se intervină din nou, astfel că în 
anul 1987, s-a procedat la înlocuirea tablei de pe acoperiș cu tablă nouă, galvanizată întrucât 
vechiul acoperiș ruginise și ploua în biserică. Lucrările au fost aprobate de Consiliul eparhial 
București în ședinţa din 7 mai 1987. devizul a costat 4.000 lei și tabla a fost înlocuită de o 
echipă condusă de nicolae Andronache din Comuna Chiojdeanca, Judeţul Prahova.

În anul 1988 s-a intervenit din nou la executarea unor noi lucrări de reparaţii, în urma 
cutremurului din 1977. S-au executat lucrări de izolaţii hidrofuge, tencuieli exterioare în 
praf de piatră și un brâu protector în jurul bisericii în vederea protejării bisericii în faţa unor 
noi seisme.

Aceste lucrări s-au executat în temeiul unui deviz aprobat de Sfânta Arhiepiscopie 
a Bucureștilor cu temeiul nr. 4155/ 1988 în valoare de 115.000 lei.

Autorizaţia de lucrări a fost eliberată de Consiliul Popular al Judeţului ialomiţa cu 
nr. 28/ 25.03.1988. Lucrările au fost executate în regie tot de nicolae Andronache din 
Comuna Chiojdeanca-Prahova cu băieţii săi: ion, Viorel, nicolae și dumitru, toţi ingineri 
de profesie.

La 1991 s-au executat acoperirea bisericii cu fier, subzidirea şi zidul în exterior cu terasit.
Cu toate reparaţiile ce se executaseră bisericii, rănile îi apăreau din nou. Preotul 

Constantin neacșu, a luat hotărârea împreună cu consilierii parohiei și cu enoriașii, să se 
facă noi lucrări de consolidare și restaurare, desfăşurate în perioada 2002-2003.

Lucrările au început la data de 1 iulie 2002, în baza Autorizaţiei de Construire din data 
de 26 iunie 2002, eliberată de Primăria Scânteia, Avizului nr. 60/ 02.04.2002 şi Avizului nr. 4/ 
26.06.2002 eliberate de ministerul Culturii și Cultelor precum și Avizului nr. 692/ 15.02.2002 
eliberat de către direcţia de Urbanism, Amenajarea teritoriului și Lucrărilor Publice.

În baza acestor autorizaţii s-au executat următoarele lucrări:
-  s-au refăcut stâlpii bisericii care au fost încastraţi în pereţi cu 0,50 m, iar în pământ 

până la 1,80 m;
- s-au executat două centuri tot la 0,50 m în pereţi cu bare de fier-beton din oţel striat;
-  au fost străpunși pereţii metru cu metru pe o înălţime de 0,60 m, s-au armat cu bare 

de oţel și s-au făcut izolaţii cu beton și carton asfalt;
- s-au făcut tencuielile în praf de marmură albă;
- s-a acoperit acoperișul turlei precum și Pronaosul cu tablă galvanizată.

Între anii 2001-2004 s-au executat lucrări de consolidare, tencuieli exterioare și 
interioare, precum și restaurarea picturii, cheltuielile ridicându-se la suma de 500 milioane 
lei din sponsorizări și cu sprijinul credincioșilor parohiei.
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 27 OCTOMBRIE 1845, TÂRNOSIREA BISERICII, 
DE CĂTRE PREASFINŢITUL MITROPOLIT NEOFIT

Conform Pisaniei originale, cu litere chirilice, Biserica din iazu a fost târnosită 
la 1845 OC(TOM)V(RIE). 27 de către Preasfinţitul MITROPOLIT A TOATĂ 

UNGROVLAHIEA KIR NEOFIT .
neofit al ii-lea (n. 1 ianuarie 1778, București - d. 13/14 ianuarie 1850, București, 

înmormântat la mitropolie) a fost mitropolit al Ţării Românești (1840-1849), remarcat 
mai ales prin participarea sa la Revoluţia de la 1848. În 1818 era ierodiacon, ieromonah și 
arhimandrit în 1824. În 18 aprilie1824 este ales episcop al Râmnicului-noul Severin și 
hirotonit la 20 aprilie 1824.

Între 1829-1833 a fost locţiitor de mitropolit. A devenit membru al conducerii 
provizorii a mitropoliei între 1834-1840.

La 29 iunie 1840 este ales mitropolit al Ţării Românești. Ca mitropolit a înfiinţat 4 
seminarii teologice în Ţara Românească şi a sprijinit trimiterea de tineri la burse în grecia 
şi Rusia.

În timpul Revoluţiei de la 1848, a fost desemnat șef al guvernului provizoriu, din 
motive diplomatice. după înăbușirea Revoluţiei a solicitat (ca mitropolit) restabilirea 
ordinii și a contribuit la prinderea clericilor care se implicaseră în acţiuni revoluţionare, 
ceea ce a făcut să fie considerat, o personalitate controversată de la 1848. 

La 27 iulie 1849 s-a retras din scaunul de mitropolit544.

1875

În anul 1875, sfântul lăcaş s-a pictat din nou prin contribuţia locuitorilor, de 
către nicolae n. Stănescu, originar din Buzău, stabilit în iazu. deşi nu avem 

dovezi documentare despre o resfinţire în urma acestor lucrări de pictură nu se poate 
concepe în Biserica Ortodoxă ca un lăcaş de cult să se repicteze şi să nu fie resfinţit.

544  Preot Prof. dr. mircea PĂCURARiU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, e.i.B.m.B.O.R., București, 1981, p. 
517, 519; https://ro.wikipedia.org/wiki/neofit_al_ii-lea.
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 1891, RESFINŢIREA BISERICII,  
DE CĂTRE PĂRINTELE PROTOPOP NICOLAE ALEXANDRESCU

În anul 1891, s-au executat lucrări de subzidire la peretele dinspre nord, s-a reparat 
şi pictura şi arhitectura până la înălţimea de 2m, după care s-a făcut slujba resfinţirii 

de către Părintele Protoiereu nicolae Alexandrescu, protopop al Protopopiatului ialomiţa. 

1919

În perioada 1916 -1919 s-a pictat din nou biserica în ulei, tot de către nicolae 
n. Stănescu. S-a refăcut şi catapeteasma bisericii. 

Recepţia acesteia a fost făcută la 4 iunie 1919, conform ordinului nr. 2171 din 27 
noiembrie 1918, al Înaltpreasfinţitului mitropolit Primat Conon Arămescu-donici şi al lui 
dimitrie Lăzărescu, conductor, precum şi ordinului nr. 399 din 1918 al inginerului Şef al 
Judeţului ialomiţa, de către Protoiereul Judeţului ialomiţa, Părintele iconom dimitrie 
dobre, printr-un Proces-verbal, la nr. 12. 

nu se poate concepe în Biserica Ortodoxă ca un lăcaş de cult să se repicteze şi să nu 
fie resfinţit. Probabil Părintele iconom dimitrie dobre a fost cel însărcinat de mitropolia 
Ungrovlahiei cu resfinţirea bisericii.

 30 IULIE 1963, RESFINŢIREA BISERICII,  
DE CĂTRE PĂRINTELE LEONIDA MATEESCU, CONSILIER EPARHIAL

În perioada 1951-1962, s-au executat ample lucrări de renovare la tencuielile 
exterioare şi interioare, precum şi de restaurare a picturii, iniţiate de Părintele 

dumitru Petcu și susţinute de Organele Parohiale, prin contribuţii benevole ale enoriaşilor 
și cu un ajutor de 5.000 lei dat de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureștilor.

În 30 iulie 1963, s-a făcut resfinţirea bisericii, delegat fiind, din partea Sfintei 
Arhiepiscopii a Bucureștilor, Prea Cucernicul Preot Leonida mateescu, Consilier eparhial, 
în prezenţa Protoiereului Sloboziei, Preacucernicul Părinte Petru Breteanu.

1975

În anul 1975 s-a spălat şi s-a restaurat întreaga pictură. Lucrările de pictură s-au 
executat de pictorul Andrei Vlăduţ din Bucureşti. nu se poate concepe în 

Biserica Ortodoxă ca un lăcaş de cult să se repicteze şi să nu fie resfinţit. Probabil Părintele 
Cosma P. drăghicescu, Protoiereu al Protopopiatului Slobozia a fost cel însărcinat de 
mitropolia Ungrovlahiei/ Arhiepiscopia Bucureştilor cu resfinţirea bisericii.

 6 SEPTEMBRIE 1992, RESFINŢIREA BISERICII,  
DE CĂTRE PREASFINŢITUL ROMAN IALOMIŢEANUL

În timpul păstoriei Părintelui Constantin neacşu, în anul 1989 s-au făcut lucrări 
de spălare și restaurare a picturii din interiorul bisericii, deoarece cutremurul 

de la 1977 lăsase urme adânci iar fumul de la lumânări o înnegrise.
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Lucrările de restaurare au fost executate de pictorul Andrei Vlăduţ din București, 
sub păstorirea Părintelui Constantin neacşu iar resfinţirea a fost făcută la data de 6 
septembrie 1992 de Preasfinţitul Roman ialomiţeanul, împreună cu un sobor de preoţi, 
protoiereu fiind Părintele nedelcu nicolae, paroh la Parohia Ciochina.

Soborul de preoţi din ziua resfinţirii bisericii a fost alcătuit din Preot ion Andone – Parohia 
griviţa, ieromonah teofan melea – mânăstirea Cernica, diacon ..., Preot ion Boboc, Preot 
mănăilă Leu – Parohia Scânteia, Preot Constantin Vasile - Parohia Smirna, Preot Stelian 
Păduraru – Parohia gheorghe doja și Preot dumitru Păduraru – Parohia giurgeni.

 11 FEBRUARIE 1995, VIZITA ARHIEREASCĂ 
A PREASFINŢITULUI PĂRINTE NIFON

Aşa după cum arată inscripţia de pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, editura 
i.B.m.B.O.R., Bucureşti, 1983: 

11 februarie 1995./ Am vizitat Biserica Parohiei Iazu şi am constatat vrednicia Preotului 
Neacşu Constantin./ † Nifon.

Paroh era Părintele Constantin neacşu.

 5 SEPTEMBRIE 2004, RESFINŢIREA BISERICII,  
DE CĂTRE PREASFINŢITUL PĂRINTE DAMASCHIN CORAVU

În anul 2004, s-au executat lucrări de restaurare a picturii și pictură din nou în 
Pronaos și Clopotniţă, de către elena Rangheţ ajutată de soţul său traian Rangheţ.

Biserica a fost resfinţită pe data de 5 septembrie 2004 de Vrednicul de Pomenire, 
Preasfinţitul Părinte damaschin Coravu, episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, însoţit de un 
sobor de preoţi, aşa după cum arată inscripţia de pe o Sfânta şi dumnezeiasca evanghelie, 
e.i.B.m.B.O.R., Bucureşti, 1998:

În ziua de 5 septembrie 2004 am resfinţit Biserica din iazu, fiind înconjurat de un 
ales sobor de preoţi şi diaconi.

Binecuvântează doamne pe cei ce iubesc frumuseţea Casei tale.
† Damaschin/ Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.
Protopop al Protoieriei Slobozia era atunci Preot dumitru drăghici iar paroh la iazu 

era Părintele Constantin neacşu.
Soborul de preoţi era alcătuit din Preoţii: Vasile neagu – Parohia tovărășia, mirel-

mircea gheorghe – Parohia Scânteia, Vasile dumitru – Parohia traian, ion Androne – 
Parohia griviţa,  Constantin Vasile - Parohia Smirna, mănăilă Leu – Scânteia.

 24 AUGUST 2009, VIZITA ARHIEREASCĂ 
A PREASFINŢITULUI PĂRINTE VINCENŢIU

Aşa după cum arată inscripţia de pe o Sfânta şi dumnezeiasca evanghelie, 
e.i.B.m.B.O.R., Bucureşti, 1998: 
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† Episcopul Vincenţiu/ 24 august 2009.
Paroh era Părintele Constantin neacşu.

 27 FEBRUARIE 2010, VIZITA ARHIEREASCĂ 
A PREASFINŢITULUI PĂRINTE VINCENŢIU

Aşa după cum arată inscripţia de pe o Sfânta şi dumnezeiasca evanghelie, 
e.i.B.m.B.O.R., Bucureşti, 2001: 

† Episcopul Vincenţiu/ 27 febr(uarie). 2010.
Paroh era Părintele Constantin neacşu.

 18 APRILIE 2010, SLUJBĂ ARHIEREASCĂ ŞI SFINŢIREA 
PRESTOLULUI DE CĂTRE PREASFINŢITUL PĂRINTE VINCENŢIU

La 18 aprilie 2010, Preasfinţitul Părinte episcop Vincenţiu, înconjurat de un 
sobor de preoţi consilieri și diaconi, a săvârșit slujba de sfinţire a Prestolului 

(Sfânta masă) și Sfânta Liturghie arhierească.
Cu această ocazie Părintelui Paroh şi Consilier Auditor marcel-mihail neacşu i s-a 

conferit rangul de iconom stravrofor pentru implicarea în lucrarea pastorală, cât și pentru 
rodnica activitate de la Centrul eparhial.

 28 SEPTEMBRIE 2014, RESFINŢIREA BISERICII DE CĂTRE 
PREACUVIOSUL PĂRINTE VICAR ARHIMANDRIT RAFAIL MÎŢ

În anul 2014 s-au restaurat pictura şi catapetesma bisericii. toate aceste lucrări 
au fost afierosite domnului, în ziua de 28 Septembrie 2014, prin Harul Sfintei 

treimi şi rugăciunile Preacuviosului Părinte Vicar Arhimandrit Rafail mîţ, ca delegat al 
Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Întâistătătorul eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat 
de un sobor de preoţi şi diaconi.

Paroh era Părintele Consilier Auditor marcel-mihail neacşu.
Soborul de slujitori a fost alcătuit din Părintele Protopop al Protoieriei Slobozia 

dumitru drăghici, Preot mirel-mircea gheorghe - Parohia Scânteia, Preot gabriel Stanciu 
- Parohia Valea Ciorii, Preot ion daniel matei - Parohia Scânteia, preot ii, Preot tudorel 
Petre - Parohia dumitrești, Preot marian ion - Parohia Smirna, Părintele diacon Viorel 
gavriloiu, Părintele diacon Alexandru marian Filip.

documentul pre-scris pentru acest eveniment prevedea venirea în parohie a însuşi 
Întâistătătorul eparhiei noastre. Actul a rămas cu textul prestabilit, aşa după cum l-am 
transcris şi noi, în anexe, dar pentru că Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, episcopul Sloboziei 
şi Călăraşilor, a fost chemat în ziua aceea la Patriarhie, slujba s-a săvârşit de către Preacuviosul 
Părinte Vicar Arhimandrit Rafail mîţ.
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La Parohia iazu au slujit: Preotul ? (? - înainte de 1826), Preotul gRigORie 
(fiul lui) APOStOL (5 decembrie 1826 – înainte de 1833, la vechea biserică 

de lemn; 1845 – înainte de 1849/1865, la biserica de zid), iOn ieromonah (1845-?), Preotul 
dimitRie, fiul Preotului gRigORie (între 1845 şi 1849 – între 1865 şi 1879), Preotul 
dAVid iLieSCU (octombrie/noiembrie 1849 - decedat în 1904), Învăţătorul şi Preotul 
Paroh iconom AndRei PetRU (6 mai 1877 - 1 septembrie 1927), Preotul mAneA 
geORgeSCU (1898-1902, supranumăr în Parohia/Biserica din iazu; 8 noiembrie 
1902-ianuarie 1924, preot supranumăr al Parohiei iazu, în Biserica Sfinţii Voievozi/Sfinţii 
Arhangheli din Brătianu/Scânteia; februarie 1924 - 1 ianuarie 1933, paroh în Parohia/
Biserica Sfinţii Voievozi/Sfinţii Arhangheli din Brătianu/Scânteia), Preotul iconom 
dUmitRU C. dUmitReSCU (1 noiembrie 1927 - 1 noiembrie 1935), Preotul Protopop 
iconom niCOLAe mAteeSCU (1935-1947), Preotul dUmitRU PetCU (1948 - 
februarie 1976), Preot iconom Stavrofor COnStAntin n. neACŞU (1976-2011) şi 
Preotul iconom Stavrofor Consilier Auditor marcel-mihail neACŞU, fiul Părintelui 
iconom Stavrofor COnStAntin n. neACŞU (2011- în prezent).

 Preotul ? (? - înainte de 1826)

Înaintea Părintelui grigore, hirotonit la 1826, Biserica de lemn de la iazu, care 
exista încă de la 1790, trebuie să fi avut un slujitor bisericesc, fie în persoana 

unui preot de mir, fie a unui slujitor bisericesc al mânăstirii Slobozia. Am văzut că la biserica 
acestei mânăstiri slujeau la jumătatea secolului XiX tot preoţi de mir.

 Preotul GRIGORIE (fiul lui) APOSTOL 
(5 decembrie 1826 – înainte de 1833, la vechea biserică de lemn; 
1845 – înainte de 1849/1865, la biserica de zid)

Deşi acte al bisericii îl numesc şi grigore, noi îi vom scrie numele grigorie, aşa 
cum apare el în documentul hirotoniei. În anul 1826 se menţionează hirotonia 

unui slujitor bisericesc pentru iazu: 
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grigorie sin Apostol, ot iazu sud ialomiţa, hram Sf(ântul). nicolae, hirotonisit de 
(Părintele) mitropolit (grigorie dascălul, n.n.) în Bis(erica). Sf(intei). mitropolii. 
dechemvrie 5545.

după 5 decembrie 1826, Preotul grigorie, fiul lui Apostol, a slujit la Biserica veche 
din iazu, de lemn, bârne, mai mult o casă de rugăciune, aflată la târlele de la moșie. 

Slujirea sa la iazu a durat până înainte de anul 1833, întrucât satul iazu nu este trecut 
în Catagrafia preoţilor şi diaconilor din Judeţul Ialomiţa, întocmită la anul 1833546.

Hirotonia Părintelui grigorie confirmă tradiţia locală care afirmă că la o dată 
necunoscută, la biserica de la 1845 a slujit Preotul grigorie, care mai slujise într-o casă de 
rugăciune aflată în târlele de pe moșie. Fiind bătrân, acesta ar fi adus ca ajutor la Biserica 
iazu pe fiul său dumitru.

Aceeaşi tradiţie locală pusă în scris la 1970 arăta că lângă Sfântul Altar erau îngropaţi 
primii slujitori ai bisericii de la 1845: Preoţii grigorie și dimitrie tată și fiu iar în partea de 
miazăzi a bisericii era îngropat Preotul david iliescu cel de al treilea slujitor de la Biserica 
din iazu. 

La 1865, slujitorii bisericii de zid erau: 
(Hramul bisericii) Sf(ântul). nicolae, (numirea comunei) iazu, Preotul davidu ilie, 

Preotul dimitrie, (Cântăreţ) grigore sin mincu, (Paracliser) Vasile Popa547. 
deci slujirea Părintelui grigorie s-a încheiat înainte de 1865. 
Părintele dimitrie a fost considerat fiul Părintelui grigorie şi slujea în 1865. 
La 1849 a fost hirotonit pentru Parohia iazu Părintele david iliescu.
tradiţia locală, consemnată la 1970 este confuză, numind primul slujitor şi pe 

Părintele ieromonah ion şi pe Părintele grigorie.
din cercetarea listei cu preoţi deducem că mulţi ani, de la început până în 1902 (anul 

construcţiei Bisericii din Brătianu/Scânteia), biserica de zid a avut câte doi preoţi.
motivul pentru care Părintele grigorie ar fi adus preot pe fiul său a fost, după tradiţie, 

determinat de necesitatea unui ajutor, dată fiind vârsta sa înaintată dar, poate, şi plecarea 
la o altă biserică sau la cele veşnice a acelui ieromonah ion.

Cândva, după 1845, slujeau la iazu doi preoţi, tată şi fiu, grigorie şi dimitrie, până 
în 1849 când este hirotonit Părintele david. nu excludem cu totul posibilitatea de a fi fost 
chiar trei preoţi în acelaşi timp, dar se poate considera că a fost nevoie de nou preot, întrucât 
Părintele grigorie n-a mai slujit sau chiar a decedat. Oricum la 1865 nu mai slujea.

545  Pr. g. i. negULeSCU, Condica ..., p. 357.
546  Prof. n. ŢiRiPAn, Protopopiatul ..., p. 184-185.
547  V.A. UReCHiA, Liste ..., f. 351v – 352f, nr. 133.
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ION Ieromonah (1845 - ?)

Arhiva parohială, punând în scris tradiţia locală din iazu, consemnează că biserica 
construită la 1845 a fost deservită la început de un ieromonah cu numele de ioan. 

 Preotul DIMITRIE fiul Preotului GRIGORIE 
(între 1845 şi 1849 – între 1865 şi 1879)

Deşi acte al bisericii îl numesc şi dumitru, noi îi vom scrie numele dimitrie, aşa 
cum apare el în Lista preoţilor/bisericilor de la 1865.

Conform tradiţiei locale, Părintele grigorie fiind bătrân, a adus ca ajutor la Biserica 
iazu pe fiul său dumitru.

după analiza făcută la Capitolul Preotul gRigORie, deducem că venirea lui la 
Parohia iazu a fost după 1845, când venise tatăl său şi înainte de 1849 când a fost hirotonit 
Părintele david iliescu.

La 1865, slujitorii de la iazu erau: Preotul david ilie, Preotul dimitrie, (Cântăreţ) 
grigore sin mincu, (Paracliser) Vasile Popa548.

Întrucât Părintele dimitrie nu era împroprietărit la 1879, deducem că slujirea sa se 
încheiase înainte de această dată.

La 1970, lângă Sfântul Altar erau îngropaţi primii slujitori ai acestei biserici: Preoţii 
grigorie și dimitrie tată și fiu iar în partea de miazăzi a bisericii - Preotul david iliescu.

 Preotul DAVID ILIESCU 
octombrie/noiembrie 1849 – decedat în1904

S-a născut în anul 1822. A fost hirotonit la 31 octombrie 1849. Preotul david 
iliescu notează, pe un Litughier tipărit la București, în 1855, ca la 7 iunie 1849 

a intrat la Şcoala Sfintei mitropolii, pentru deprinderea învăţăturii iar ulterior a fost hirotonit 
diacon apoi preot, în noiembrie, în București. Pentru amintirea acestor fapte și pomenire, 
le-a însemnat pe carte.

Într-o însemnare din 1877 a Preotului david iliescu, făcută pe un Chiriacodromion 
sau Tâlcuirea Evangheliilor, Bucureşti, 1857, se ruga lui dumnezeu să-i deschidă mintea 
pentru învăţătură.

era originar din Judeţul Brăila.
numele său este înscris în mai multe liste, una de hirotonii, din 1849:
Anul 1849: (108) david sin ilie, hirotonisit preot pe seama Bisericii cu hramul Sfântul 

ierarh nicolae de la satul iazul, Plasa Balta, sud ialomiţa, de Prea Sfinţia sa Părintele 
Agatonichias chir grigore în Biserica Sfânta ecaterina, 1849 octombrie 31549.

Şi alta de preoţi şi biserici, din 1865:

548  V.A. UReCHiA, Liste ..., f. 351v – 352f, nr. 133.
549  Pr. n. CAZACU, m. CAZACU, Hirotoniile ..., p. 635.
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(Hramul bisericii) Sf(ântul) nicolae, (numirea comunei) iazu, Preotul davidu ilie, 
Preotul dimitrie, (Cântăreţ) grigore sin mincu, (Paracliser) Vasile Popa550.

La 1893, Părintele david iliescu slujea la iazu şi avea 71 ani551.
În Statele de plată începând din 1894 până în 1904, numele său figura cu menţiunea 

preot supranumăr, preot paroh fiind Părintele Andrei Petru care venise la această biserică 
în anul 1877. de asemenea în aceleaşi documente citate mai sus, la capitolul Gradul de studii 
era completat: Grămătic.

La 10 martie 1904 arenda 10½ pogoane lui Anton i. dobrinescu iar la 2 iulie 1905, 
soţia sa, Voica, închiria învăţătoarei irina Vasilescu două odăi, o sală de locuit şi un ochi de 
magazie pe termen de 3 ani, de la 1 august 1905 până la 1 august 1908, cu preţul de 30 lei 
anual552. 

Primarul Comunei iazu, gheorghe R. marinescu, publica în 24 mai 1904, anunţ de 
licitaţie publică pentru ziua de 13 iunie 1904, având ca obiect arendarea pe termen de 5 ani, 
începător din toamna anului 1904, a 10 pogoane pământ arabil, proprietatea Bisericii din 
Iazu, teren rămas liber pe urma decedatului preot supra-numerar David Iliescu, ce i se cuvenea 
spre folosinţă553.

În lipsa unei informaţii precise cu privire la data decesului Părintelui david iliescu, 
putem deduce că această zi a fost între 10 martie şi 24 mai 1904.

În Lista împroprietăriţilor Comunei iazu din 1879, figurează şi Părintele david iliescu, 
la nr. 4, cu 24,94 ari, în sat şi 5 ha şi 23,84 ari, în ţarină, în total 5 ha şi 48,78 ari/ 11 pogoane554.

Preoteasa Voica, soţia Părintelui david iliescu a lăsat Bisericii iazu, în 1906, prin 
testament, casa personală, construită din paiantă la 1850 de către Preotul david, împreună 
cu terenul curţii şi  pământul de arătură, adică un număr de zece pogoane şi jumătate, în iazu.

 Preotul Paroh Iconom şi Învăţătorul ANDREI PETRU 
(6 mai 1877 – 1 septembrie 1927)

Deşi numele părintelui este ortografiat deseori Andreiu Petru, vom folosi 
varianta actuală: Andrei Petru.

după un Anuar bisericesc, Părintele Andrei Petru, s-a născut la 8 noiembrie 1856. 
era absolvent de Seminar inferior/ grad i (4 clase de seminar) şi a fost numit la Parohia 
iazu la 9 noiembrie 1877555.

În acte din Arhiva Protopopiatului Urziceni, privind Parohia iazu, Părintele Andrei 
Petru afirmă de mai multe ori că a fost hirotonit la 6 mai 1877 sau hirotonit şi numit la 7 
mai 1877.

550  V.A. UReCHiA, Liste ..., f. 351v – 352f, nr. 133.
551  Constantin St. BiLCiUReSCU, Almanahul Cultelor pe 1893, București, imprimeria Statului, 1893, p. 135.
552  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1690/1908, f. 30-31.
553  „Monitorul Ialomiţei, foaie oficială a Judeţului Ialomiţa”, 30 mai 1904, p. 7.
554  A.n.i.C., Fond ministerul Agriculturii și domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul ialomiţa, dosar nr. 665.
555  Anuar 1909, p. 62.
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Întrucât ziua de 6 mai 1877 a căzut duminica, credem că aceasta e data hirotoniei 
Părintelui Andrei Petru. e mai puţin probabil să fi fost hirotonit într-o zi de luni, cum a fost 
7 mai 1877.

A scris protoieriei, când a fost solicitat, că a fost hirotesit duhovnic în ziua de 18 
februarie 1897 sau 27 martie 1898. A fost scutit de serviciul militar deoarece a ales haina 
preoţească.

Actele sale, atestatul de la Seminarul din Buzău, ordinul de numire ca preot şi ca 
duhovnic, îi fuseseră distruse/ arse în timpul primului război mondial de soldaţii inamici 
veniţi temporar în iazu.

Întrucât Parohia iazu a fost singura în care a slujit, într-un tablou din 1926, din 
Arhiva Protopopiatului Urziceni, la rubrica de unde vine, părintele a scris: De la Slobozia, 
unde am fost căsătorit.

A primit rangul de iconom la începutul anului 1924, cu decretul/ordinul nr. 18 al 
Sfintei episcopii de Constanţa.

Un singur izvor plasează anul naşterii Părintelui Andrei Petru ca fiind 1854556, 
probabil o greşeală.

după o alte surse, privind istoria învăţământului, Preotul Petru Andrei, Stat personal 
1123 A, s-a născut la 8 noiembrie 1856, la Căldăreşti-Buzău. Absolvent al Seminarului de 
grad ii din Buzău, la 1875, a devenit învăţător suplinitor la iazu-ialomiţa, începând cu 30 
septembrie 1877, apoi învăţător provizoriu, în aceeaşi localitate, de la 1 ianuarie 1879 şi în 
cele din urmă învăţător definitiv, tot în iazu, din data de 20 octombrie 1888, unde profesa 
şi după 1910557 (până în 1913).

Arhiva parohială iazu a consemnat că în anul 1879 Biserica iazu avea și un diacon, 
Andrei Petru, din Judeţul Buzău, care ocupa postul de învăţător, pe care l-a onorat până la 
pensionarea din învăţământ, în anul 1915. de asemenea, se afirma că din 1916, diaconul 
Andrei Petru ar fi devenit preot paroh al bisericii slujind până în 1927 când s-a pensionat.

Am văzut însă că a fost hirotonit la 6 mai 1877 sau hirotonit şi numit la 7 mai 1877.
În Biblioteca Academiei Române există însă un Caiet al Părintelui Andrei Petru din 

anul 1884, unde semnează ca preot şi după cum s-a văzut, din Anuarul anului 1909, citat 
mai sus, Părintele Andrei Petru a fost numit preot la 9 noiembrie 1877.

556  miniSteRUL CULteLOR Şi inStRUCŢiUnii PUBLiCe, Anuarul oficial al învăţământului primar rural şi urban, 
anul 1902-1903, București, 1902, p. 84.

557  miniSteRUL inStRUCŢiUnii PUBLiCe Şi AL CULteLOR, Anuarul oficial al Ministerului Instrucţiunii Publice 
şi al Cultelor, București, 1883, p. 32; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei, 1905, 
institutul de Arte grafice eminescu, București, 1905, p 208; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi 
administraţiei, 1906, București, 1906, p. 208; Anuarul General al României, 1907, București, 1907, p. 446; Anuarul 
General al României, 1908, București, 1908, p. 446; miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi AL CULteLOR, Anuarul 
oficial, Ploești, 1910, p. 407; n. StOiCeSCU, Anuarul ..., p. 48.
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În Registrul indicativ al împroprietăriţilor de la 1879, figurează şi numele Părintelui 
Andrei  la nr. 14, cu 24,94 ari, în sat şi 5 ha şi 23,84 ari, în ţarină, în total 5 ha şi 48,78 ari/ 
11 pogoane558.

La 1893, numele Părintelui Andrei Petru este consemnat într-un Almanah, în care 
se arăta că era preot, avea 37 de ani şi slujea la iazu559. 

Pe spatele unui tablou cu chipul său scrie: 
Binecuvântează Doamne pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale.
Prezentul tablou îl ofer cu drag ca suvenir acestei Sf(inte). Biserici la care am servit ca 

diacon şi apoi preot timp de 50 de ani şi şapte luni. Preot Econom A(ndrei). Petru.
mai jos, cu alt scris: 23 iulie 1930.
nu se poate preciza cu exactitate timpul în care ar fi slujit ca diacon Părintele Andrei Petru. 
după Anuarul de la 1909, numirea sa la iazu în 9 noiembrie 1877 ar fi fost ca preot nu 

ca diacon. nu se precizează că a fost numit preot, ci se spune doar că a fost numit. dar la acea 
vreme, a hirotoniei, la 6 mai 1877 sau hirotoniei şi numirii la 7 mai 1877 ori a numirii, la 9 
noiembrie 1877, părintele avea vârsta de 21 de ani. Paroh era atunci Părintele david iliescu. 

tinereţea Părintelui Andrei Petru, în 1875, când a terminat seminarul, probabil că 
l-a recomandat ca diacon, urmând să fie hirotonit preot cel mai sigur în 6 sau 7 mai 1877, 
după propriile mărturii din Arhiva Parohială iazu aflată în Arhiva Protopopiatului Urziceni. 
În nici un caz abia în 1916.

estimăm eventuala perioadă de diaconie a Părintelui Andrei Petru în intervalul 
1875 - 7 mai 1877 sau februarie - 7 mai 1877.

Pe soţia Părintelui Andrei Petru o chema elena. dintr-un Tabel (din Arhiva 
Protopopiatului Urziceni) de funcţionarii, agenţii, lucrătorii, oamenii de serviciu, etc., ai 
statului, judeţelor, comunelor şi instituţiilor de binefacere aflaţi în serviciu pe ziua de 1 iunie 
1922, în care erau înscrişi preoţii, aflăm că, la iazu, Preotul Paroh Andrei Petru avea atunci 
8 copii. În acest document, data numirii părintelui la iazu este februarie 1877.

Într-un Dosar, din anul 1923, aflat în Arhiva Protopopiatului Urziceni, privind 
Carierele alese de fii preoţilor care aveau vârsta de circa 12 ani la 1900, Părintele Andrei 
Petru enumera pe copii săi david A. Petrescu, Voichiţa A. Petrescu şi nicolae A. Petrescu. 
Băieţii erau: david medic veterinar iar nicolae farmacist. Voichiţa era căsătorită şi nu avea 
carieră. Pentru ei aleseseră carierele părinţii, pentru fiecare la vârsta de 18 ani.

În luna anul a anului 1881, prin purtarea de grijă a Părintelui Andrei Petru, s-a tencuit 
peretele dinspre nord al Bisericii din iazu cu ciment. tot atunci s-a făcut la baza peretelui 
jos şi brâul de zid. S-a cheltuit suma de 2500 lei adunată prin stăruinţa părintelui de la enoriaşi.

Părintele Andrei Petru, în calitatea sa de învăţător la Şcoala din Comuna iazu, în anul 
1884 a răspuns unui Chestionar lingvistic al lui Bogdan Petriceicu Haşdeu. documentul se 
numeşte Caietul Preotului Andrei Petru, se află la Biblioteca Academiei Române, în Manuscrisul 

558  A.n.i.C., Fond ministerul Agriculturii și domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul ialomiţa, dosar nr. 665.
559  C. St. BiLCiUReSCU, Almanahul ..., p. 135.
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Românesc 3424, Răspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B.P. Haşdeu, 1884, Judeţul ialomiţa, 
filele 218 faţă - 234 verso. În acest document, de foarte mare importanţă istorică, se fac referiri 
la ocupaţiile, îmbrăcămintea, hrana, obiceiurile şi mentalităţile locuitorilor. Conţine 
răspunsurile la peste 200 de întrebări. nu toţi învăţătorii satelor s-au ostenit să răspundă 
Chestionarului. Părintele Andrei Petru face parte din acea elită luminată a satelor care 
răspundeau prompt solicitărilor istoricilor şi lingviştilor de la Bucureşti.

În anul 1891, fiindcă igrasia se urca în sus mereu, mai cu seamă în peretele dinspre 
nord, Părintele a supravegheat lucrarea de subzidire, făcută ca să împiedice întinderea 
igrasiei şi s-au mai reparat pictura şi arhitectura până la înălţimea de 2m până la care s-a 
lucrat. Reparaţia a costat 2800 lei. tot în acel an s-au refăcut din nou, din lemn de stejar, 
tocurile şi cercevelele ferestrelor dinspre nord, cele vechi fiind putrede. 

după toate aceste lucrări, Părintele a pregătit toate cele necesare slujbei de resfinţire 
oficiată de Părintele nicolae Alexandrescu, Protoiereul Judeţului ialomiţa. 

În timpul pastoraţiei Părintelui Andrei Petru, în anul 1895 s-a refăcut împrejmuirea 
curţii bisericii, prin listă de subscripţie la săteni, cheltuindu-se suma de 750 lei; în anul 1896 
s-a învelit biserica cu tablă de fier din nou, cheltuindu-se din propriul său venit suma de 
1500 lei.

La 1900, numele Părintelui Andrei era consemnat într-un Anuar560, apoi în 1909-1910, 
1912 şi 1915 – în Liste ale Colegiului electoral561 iar în 1923-1925 în două Almanahuri562.

În anul 1902 Părintele Andrei Petru s-a ostenit de a construit şi pictat pridvorul din 
faţa bisericii, pentru suma de 3000 lei. de asemenea, s-au făcut legături de fier şi la Sfântul 
Altar, unde ameninţa să se crape zidul, cheltuindu-se şi cu aceasta 350 lei din venitul bisericii.

La 1906, Părintele Andrei Petru era preşedinte al Băncii Populare Ion Eliade 
Rădulescu, din iazu563. În aceeaşi calitate îl găsim şi în anii 1907-1908564.

La expoziţia generală Română, din 1906, dedicată împlinirii a 40 de ani de la urcarea 
pe tron a regelui Carol i al României, de la iazu a participat: Părintele Paroh Andrei Petru, 
cu porumb şi grâu565, precum şi Şcoala din iazu cu: a) O cămaşă de noapte, de pânză; b) O 
cămașă de zi, de pânză; c) Una pernă brodată pe indian; d) O pereche pantofi brodaţi cu 

560  n. StOiCeSCU, Anuarul ..., p. 48.
561  Lista de Preoţii şi Diaconii din întreaga ţară, cari constituesc Colegiul Electoral ..., în „Biserica Ortodoxă Română”, 1909-1910, 

anul XXXVi, nr. 3, Supliment, p. 75; Lista definitivă de Preoţii şi Diaconii din întreaga ţară, cari constituesc Colegiul 
Electoral ..., în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1, aprilie 1912, anul XXXVi, Supliment, p. 34; Lista de persoanele cari 
au dreptul de vot la alegerea Consistoriului Superior Bisericesc în cursul anului 1915, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 
4, iulie 1915, anul XXXiX, Supliment, p. 33.

562  Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1923-1924, vol. ii, editura „SOCeC&CO“ S.A. SOC. AnOn., București, p. 
373. Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1924-1925, vol. ii, editura „SOCeC&CO“ S.A. - București, p 373.

563  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 161.
564  Anuarul general al României, 1907, p. 446; Anuarul general al României, 1908, p. 446.
565  eXPOZiŢiUneA geneRALĂ ROmÂnĂ 1906, Călăuza oficială şi Catalogul Expoziţiunii, București, Socec, 1906, 

p. 25.
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lână, pe etamină; e) O faţă de masă cusută pe etamină cu mătase; f) Un şervet de pânză 
cusut cu roşu566.

La 1907, vizitând Parohia iazu, Părintele iconom nicolae Alexandrescu, Protoiereul 
Judeţului ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Andrei Petru:

Copie dupe Raportul cu nr. 935, din 26 iunie 1907,/ al Protoereului Judeţului 
ialomiţa/ către Înalt Prea Sfinţitul mitropolit Primat d. d. iosif

Înalt Prea Sânţite Stăpâne,

Conformându-mă Ordinului cu nr. 2133/(1)907 al Înalt Prea Sânţiei Voastre 
şi potrivit articolului 17 aliniatele 6 şi 7 din Legea Clerului mirean şi 

Seminariilor, în cursul lunei curente, inspectând zece sfinte biserici din acest judeţ; 
Subsemnatul, cu cel mai profund respect, îmi permit Înalt Prea Sânţite Stăpâne a Vă 

supune la cunoştinţă următoarele: (...)
6. Biserica parohială cu hramul Sfântul nicolae din Comuna Iazu,
cu o populaţiune de 220 familii,
(biserica) este de zid şi în stare bună, atât pe dinafară cât şi pe dinăuntru.
Sfintele vase – în stare bună şi curate, 
cărţile de ritual şi veşmintele preoţeşti – în stare bună şi bine păstrate, 
Sfântul Antimis – curat şi în stare bună, 
Sfânta Împărtăşire şi Sfântul mare mir – îndeajuns şi bine conservat,
colimvitra – în stare bună şi curată,
asemenea şi celelalte odoare ale sfintei biserici,
în fine a(i)ci domneşte curăţenia şi buna ordine.
Registrele parohiale de administraţiune în regulă,
iar cele de comptabilitate ale epitropiei pe exerciţiul financiar 1906-1907, împreună 

cu compturile de gestiune – înaintate Cassei Biserici(i), iar cele pe exerciţiul în curs – în 
regulă şi la zi.

Arhiva şi mica bibliotecă parohială – în regulă şi bine păstrată.
Starea religioasă-morală a parohienilor lasă de dorit, a(i)ci se găsesc trei cazuri de 

concubinagiu, 
ei vin regulat la biserică şi Cucernicul Preot Paroh le-a ţinut patru predici şi mai multe 

sfaturi morale,
iar dintre viţiuri cel al beţiei a început să prindă rădăcini a(i)ci 
Starea morală a personalului bisericesc parohială este foarte bună şi Cucernicul Paroh 

respectiv desvoltă o activitate pastorală ce face cinste clerului judeţian.
Starea economică-socială a locuitorilor este relativ bună,

566  Catalogul lucrărilor expuse la Expoziţia Jubiliară din 1906, București, 1906, p. 36.
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locuitorii se ocupă numai cu agricultura şi trei familii – şi cu creşterea gândacilor de mătase.
Clopotniţa construită din bârne şi scânduri şi învelită cu tablă de fier se află în stare bună,
iar curtea biserici(i) – închisă cu uluci de scânduri se află în stare bună şi curată.
Sunt Înalt Prea Sânţite Stăpâne/ prea plecat și prea supus serv/ semnat Protoereu 

econ(om). n. Alexandrescu567.
La 1908, vizitând Parohia iazu, Părintele iconom nicolae Alexandrescu, Protoiereul 

Judeţului ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Andrei Petru:

Copie dupe Raportul cu nr. 977, din 17 iulie 1908,/ al Protoereului Judeţului 
ialomiţa/ către Înalt Prea Sânţitul mitropolit Primat

Înalt Prea Sânţite Stăpâne,

Conformându-mă Ordinului cu nr. 2133/(1)907 al Înalt Prea Sânţiei Voastre 
și potrivit articolului 17 aliniatele 6 și 7 din Legea Clerului mirean și 

Seminariilor, în cursul lunei iulie a(nul). c(urent)., inspectând cinsprezece sfinte biserici 
din acest judeţ;

Subsemnatul, cu cel mai profund respect, îmi permit Înalt Prea Sânţite Stăpâne a Vă 
supune la cunoștinţă următoarele: (...)

8. Biserica parohială
cu hramul „Sfântu(l) nicolae”, din Comuna și Parohia iazu, 
de zid, cu o turlă la frontispiciu, învelită cu tablă de fier,
cu o populaţiune de 250 familii,
atât pe dinafară, cât și pe dinăuntru se află în stare bună și curată.
Sfintele vase de metal în stare bună și curate,
veșmintele preoţești în stare bună, strânse după regulă și puse într-un dulap în sfântul altar,
împreună cu cărţile de ritual, ce se află în stare bună.
Sfântul Antimis în stare bună și curat,
Sfânta Împărtășire și Sfântul mare mir – îndeajuns și bine conservat(e),
Colimvitra de aramă în stare bună și curată, 
Sfeșnicile Împărătești de lemn, sfeșnicile mai mici de lemn și cele de metal dupe 

Sfântul Prestol și Proscomidie, candelile de metal și policandrul (de) alamă, împreună cu 
celelalte odoare sacre, în stare bună și curate.

Registrul de intrarea și (i)eșirea hârtiilor în regulă și la zi,
asemenea Registrul matricol de botezaţi, cununaţi și înmormântaţi,
cum și Registrele cu cotor pentru botezaţi și cununaţi.
Budgetele și Compturile de venit și cheltuieli, începând cu exerciţiul 1902-1903 și 

până în prezent înaintate și aprobate de Cassa Biserici(i).

567  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 232/1907, filele 83 verso-84 faţă.
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Registrele de comptabilitate ale epitropiei pe exerciţiul financiar 1907-1908 cu 
Compturile de gestiune înaintate Cassei Biserici(i),

cele pe exerciţiul în curs procurate și operate.
Arhiva și mica bibliotecă parohială în regulă și în stare bună.
Clopotniţa biserici(i) din lemne și scânduri, învelită cu tablă de fier, în stare bună,
iar curtea biserici(i) împrejmuită cu uluci de scânduri, în stare bună și curată.
Starea religioasă-morală a parohienilor este bună,
a(i)ci se află trei cazuri de concubinagiu, 
ei merg regulat la sfânta biserică 
și nu se bântue de viţiuri,
iar Cucernicul Preot respectiv, Andreiu Petru, le ţine predici.
Starea morală a personalului bisericesc parohial este bună.
Starea economică-socială este bună, 
locuitorii se ocupă cu agricultura.
Sunt Înalt Prea Sânţite Stăpâne, prea plecat și prea supus serv/ (ss) Protoereu 

econ(om). n. Alexandrescu568.
Într-o justificare, din 18 noiembrie 1908, către Administratorul Casei Bisericii, 

Părintele Andrei Petru explica de ce nu a consemnat excedentul îndată după închiderea 
exerciţiului. necesitatea de a cumpăra mai multe lumânări deodată, întrucât acestea se 
ridicau de la o fabrică din Brăila, pentru a nu face mai multe drumuri, impunea nevoia de 
a avea la îndemână un fond de 50-60 lei. de asemenea, excedentul era consemnat mai târziu 
şi datorită reparaţiilor ce se executau în lunile iunie şi iulie, pentru a nu mai fi nevoiţi să 
scoată bani de la consemnare (Casa de economii şi consemnaţiuni)569.

În acea perioadă, la fel ca şi astăzi, se punea accent şi pe întemeierea unei mici 
biblioteci parohiale. Astfel, Părintele Andrei Petru a cumpărat în 1907 Predici exegetice, de 
Preot iconom V. Predeanu iar în 1908 – Povăţuitorul activităţii preoţilor, de Preot iconom 
Ştefan Călinescu570.

La 15 decembrie 1908, Părintele Andrei Petru informa pe Administratorul Casei 
Bisericii: la ambele biserici din această parohie s-a înfiinţat pangarul care a dat rezultate foarte 
satisfăcătoare, lucru care dovedeşte înalta înţelepciune şi interesul şefilor pentru biserică571.

La 1909, vizitând Parohia iazu, Părintele iconom nicolae Alexandrescu, Protoiereul 
Judeţului ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Andrei Petru:

Copie dupe Raportul cu nr. 1123, din 14 August 1909,/ al Protoereului Judeţului 
ialomiţa/ către Înalt Prea Sânţitul mitropolit Primat

568  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 238/1908, f. 185v, 193f.
569  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1690/1908, f. 1.
570  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1690/1908, f. 2.
571  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1690/1908, f. 3.
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Înalt Prea Sânţite Stăpâne,

Conformându-mă Ordinului cu nr. 3175/(1)909 al Înalt Prea Sânţiei Voastre 
și potrivit articolului 17 aliniatul V, din Legea Clerului mirean și Seminariilor, 

în cursul lunei August a(nul). c(urent)., inspectând 17 sfinte biserici din acest judeţ;
Subsemnatul, cu cel mai profund respect, îmi permit Înalt Prea Sânţite Stăpâne a Vă 

supune la cunoștinţă următoarele: (...)
5. Biserica parohială
cu hramul „Sfântu(l) nicolae”, din Comuna și Parohia iazu, 
de zid, falnică, cu o populaţiune de 250 familii,
se află în stare bună și curată,
cu toate odoarele sacre și cele necesare cultului, unde este ordinea cea mai desăvârșită.
Registrul parohiale, Registrele de comptabilitate, 
arhiva, mica bibliotecă parohială ce constă din 36 cărţi și din reviste „Biserica Ortodoxă 

Română” pe trei ani, 
clopotniţa și curtea biserici(i), toate în stare bună, la zi și curate.
Starea religioasă-morală a parohienilor este bună,
a(i)ci se află două cazuri de concubinagiu, 
Cucernicul Preot respectiv, Andreiu Petru, le spune predici,
stă în bune relaţiuni cu parohieni(i)
şi desvoltă o activitate pastorală ce îi face cinste. (...)
Sunt Înalt Prea Sânţite Stăpâne/ prea plecat și prea supus serv/ (ss) Protoereu 

econ(om). n. Alexandrescu572.
La 1910, vizitând Parohia iazu, Părintele iconom nicolae Alexandrescu, Protoiereul 

Judeţului ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Andrei Petru:

Copie dupe Raportul cu nr. 575, din 30 Aprilie 1910, al Protoereului Judeţului 
ialomiţa/ către Înalt Prea Sânţitul mitropolit Primat

Înalt Prea Sânţite Stăpâne,

Conformându-mă Ordinului cu nr. 3175/(1)909 al Înalt Prea Sânţiei Voastre şi 
potrivit articolului 17 aliniatul V, din Legea asupra Clerului mirean şi Seminariilor, 

în cursul lunei Aprilie a(nul). c(urent)., am inspectat patrusprezece sfinte biserici şi anume 
bisericile din comunile şi parohiile: Amara, miloşeşti, griviţa, Smirna, traian, Iazu, Brătianu, 
murgeanca, Piua-Petri, Ţăndărei, Brăiliţa, giurgeni, Luciu şi gura-ialomiţa.

din Procesele verbale dresate în cauză şi a(i)ci alăturate, rezultă că Bisericile din 
gura-ialomiţa, Ţăndărei, murgeanca, Piua-Petri, Iazu, Brătianu şi traian sunt în bună stare 
iar Bisericile din Amara, Luciu, Brăiliţa, giurgeni, miloşeşti, griviţa şi Smirna deşi au 

572  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 4436/1909, f. 45v, 46f.
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odoarele sacre şi cele necesare cultului în bună stare, totuşi ele urmează a fi reparate, fapt 
ce pe unii parohi i-a determinat de a(u) făcut cuvenitele interviuri la Prefectura judeţului 
pentru acordarea sumelor necesare din fondul cârciumilor iar alţii sunt în aşteptarea recoltei 
ce anul acesta promite mult.

Acesta fiind rezultatul inspecţiunei, cu cel mai profund respect îl supun la cunoştinţa 
Înalt Prea Sânţiei Voastre, rugându-Vă smerit să binevoiţi a dispoza cele ce veţi crede de 
cuviinţă.

Sunt Înalt Prea Sânţite Stăpâne/ prea plecat și prea supus serv/ (ss) Protoereu 
econ(om). n. Alexandrescu

România/ Protoeria Judeţului ialomiţa
Prezenta copie fiind întocmai cu originalul, se atestă de noi/ Protoereu econ(om). 

n. Alexandrescu/ 1910 Aprilie 30/ Călăraşi573.
La 1911, vizitând Parohia iazu, Părintele iconom nicolae Alexandrescu, Protoiereul 

Judeţului ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Andrei Petru:

Copie dupe Raportul cu nr. 618, din 13 mai 1911,/ al Protoereului Judeţului ialomiţa/ 
către Înalt Prea Sânţitul mitropolit Primat

Înalt Prea Sânţite Stăpâne,

Conformându-mă Ordinului cu nr. 3175/(1)909 al Înalt Prea Sânţiei Voastre 
şi potrivit articolului 17 aliniatul V, din Legea asupra Clerului mirean şi 

Seminariilor, în cursul lunei curente maiu, am inspectat patrusprezece sfinte biserici din 
acest judeţ şi anume: bisericile parohiale din Comuna şi Parohia Luciu, gura-ialomiţa, 
Hagieni, Ţăndărei, giurgeni, Piu-Petri cu filiala Brăiliţa, murgeanca, Iazu cu filiala Brătianu, 
Smirna, traian, griviţa şi miloşeşti.

din Procesele verbale dresate în cauză la localităţi şi a(i)ci anexate, rezultă că 
Bisericile din gura-ialomiţa, Ţăndărei, Piua-Petri, Iazu cu filiala Brătianu, traian griviţa 
şi miloşeşti, toate sunt în bună stare, curate, în regulă şi înzestrate cu cele necesare cultului.

Bisericile parohiale din Luciu, Hagieni, giurgeni, filiala Brăiliţa, murgeanca şi Smirna 
au nevoie de reparaţiune, dar sunt în stare de a funcţiona având şi cele necesare cultului.

Acesta fiind rezultatul inspecţiunei, cu cel mai profund respect, îmi permit Înalt Prea 
Sânţite Stăpâne, a-l supune la cunoştinţa Înalt Prea Sânţiei Voastre, rugându-Vă smerit să 
binevoiţi a dispoza cele ce veţi crede de cuviinţă.

Sunt Înalt Prea Sânţite Stăpâne/ prea plecat și prea supus serv/ (ss) Protoereu 
econ(om). n. Alexandrescu

România/ Protoeria Judeţului ialomiţa

573  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 4725/1910, f.15.
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Prezenta copie fiind întocmai cu originalul, se atestă de noi/ Protoereu econ(om). 
n. Alexandrescu/ 1911 maiu 13/ Călăraşi574.

La 1912, după ce a vizitat mai multe parohii printre care şi Parohia iazu, Părintele 
iconom nicolae Alexandrescu, Protoiereul Judeţului ialomiţa, în Raportul către Înalt 
Preasfinţitul mitropolit, face indirect referire la pastoraţia Părintelui Andrei Petru:

Copie după Raportul cu nr. 397, din 19 Aprilie 1912,/ al Protoiereului Judeţului 
ialomiţa,/ către Înalt Preasânţitul mitropolit Primat

Înalt Preasânţite Stăpâne,

Conformându-mă Ordinului cu nr. 3175/1909 al Înalt Preasânţiei Voastre şi 
potrivit Articolului 17, aliniatul V, din Legea asupra clerului mirean şi 

seminariilor, în cursul lunii curente aprilie, am inspectat patrusprezece sfinte biserici din 
acest judeţ şi anume bisericile parohiale din Piua-Petri cu filiala Brăiliţa, giurgeni, Luciu, 
gura-ialomiţa, Hagieni, Ţăndărei, murgeanca, Iazu cu filiala Brătianu, Smirna, traian, 
griviţa şi miloşeşti.

din procesele-verbale dresate în cauză la localităţi şi a(i)ci anexate rezultă că bisericile 
parohiale din Piua-Petri, gura-ialomiţa, Hagieni, Ţăndărei, Iazu cu filiala Brătianu, traian 
şi griviţa, toate sunt în stare bună, curată, în regulă şi cu cele necesare cultului.

Bisericile filiala Brăiliţa, parohiale giurgeni, Luciu, murgeanca, Smirna şi miloşeşti 
au nevoie de reparaţiune şi sunt în stare de a funcţiona având şi cele necesare cultului.

Acesta fiind rezultatul inspecţiunii, cu cel mai profund respect îmi permit, Înalt 
Preasânţite Stăpâne, a-l supune la cunoştinţa Înalt Preasânţiei Voastre, rugându-vă smerit 
să binevoiţi a dispoza cele ce veţi crede de cuviinţă.

Sunt Înalt Preasânţite Stăpâne prea plecat şi prea supus serv/ Protoereu econ(om). 
n(icolae). Alexandrescu575.

La 1 aprilie 1913, Părintele Andrei Petru a demisionat temporar, după obiceiul 
timpului, spre a-şi regula dreptul la pensie ca învăţător, (conform) Ord(inului). Sf(fintei). 
Mitropolii Nr. 893/(1)913576. 

A fost reintegrat ca paroh de la 1 iunie 1913 (conform) Ord(inului). Sf(fintei). 
mitropolii nr. 3177 din 22 iunie 1913577.

În timpul pastoraţiei sale, Părintele Andrei Petru s-a îngrijit de achiziţionarea a patru 
clopote, în 1913-1914, 1920 (două), 1922, din care au rămas până azi doar ultimele două.

574  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 5808/1911, f. 14.
575  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 4770/1912, f. 13.
576  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 246/1913, f. 59v, 321f, 341f.
577  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 246/1913, f. 84v, 96v, 291f, 304f.
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Conform inventarului Bisericii din iazu din 1894-1895, la acea dată erau 2 clopote578, 
care după actele ulterioare aveau unul 100 kg iar celălalt – 120 kg. Primul s-a crăpat iar cel 
mare s-a spart ceea ce dus la necesitatea retopirii/returnării lor. 

La 27 noiembrie 1913, Părintele Paroh Andrei Petru adresa Administratorului Casei 
Bisericii rugămintea de a hotărî în ceea ce privea deciziunea nr. 4, din 2 noiembrie 1913, 
a epitropiei Parohiei iazu, relativă la facerea unui clopot de către fabricantul Alexandru 
Spireanu din capitală. 

1) Primul clopot a fost adus de Părintele Andrei Petru în februarie 1914579 şi avea 90 kg. 
La 1916-1918, nemţii au luat 2 clopote le Bisericii din iazu şi 2 clopote al Bisericii 

din Brătianu.
2) Al doilea, cumpărat în anul 1920 avea 155 de kg şi s-a spart, neţinând nici un an.
3) Părintele Andrei Petru a preschimbat acest clopot şi a cumpărat al treilea clopot, 

de 166 de kg, la 23 septembrie 1920. 
Clopotele trei şi patru achiziţionate în timpul pastoraţiei Părintele Andrei Petru au 

fost turnate la Fabrica Oituz din Bucureşti:
4) Clopotul mic, al patrulea, în greutate de aproximativ 75 kg, s-a confecţionat la 9 

martie 1922.
În anul 1916 s-a început, prin stăruinţa Părintelui Andrei Petru, pictarea din nou a 

bisericii în ulei, fiindcă cea veche, în tehnica afresco, se ştersese de tot. S-a schimbat şi 
catapeteasma bisericii şi lucrările s-au încheiat înainte de decesul pictorului nicolae n. 
Stănescu, la 8 mai 1919.

Lucrările au durat mult, între 1916-1919, din cauza războiului şi a refugierii Părintelui 
Andrei Petru.

de la 1 septembrie 1918 la 1 septembrie 1919 s-au redeschis mai multe biserici în 
Judeţul ialomiţa, în urma unor reparaţii. de asemenea s-a redeschis şi biserica parohială din 
Comuna Iazu, după ce s-a zugrăvit din nou şi s-a restaurat radical prin stăruinţa şi priceperea 
cucernicului preot local, Preotul Andrei Petru580.

Prin Străduinţele Părintelui Andrei Petru, în 1921, s-a construit o clopotniţă nouă şi s-a 
vopsit tabla bisericii iar în vara anului 1922 s-a reparat tencuiala bisericii pe peretele de sud.

La 1921, la solicitarea ministerului instrucţiunii, al Cultelor şi Artelor, Părintele Paroh 
Andrei Petru a completat un Chestionar privitor la monumentele istorice despre Biserica 
Parohială din iazu şi Biserica filială din Brătianu, un document istoric foarte important.

Arhiva Protoieriei Urziceni deţine un dosar al Parohiei iazu, cu filia Brătianu precum 
și alte referinţe din alte dosare, cu documente din perioada 1922-1928, timp în care această 

578  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 334 bis/1894f. 448 f. și v.
579  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1650/1914.
580  PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunere. Administraţia Judeţului Ialomiţa, în anul 1919, Călărași, 

tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1919, p. 20.
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parohie a făcut parte din acest protopopiat. Cele mai importante sunt istoricul numit Raport 
memoriu, din 1923, alcătuit de Părintele Andrei Petru și Inventarul din 1928.

din mulţimea acestor acte am transcris pasajele, am amintit evenimentele privitoare 
la Preoţii Andrei Petru și manea georgescu precum și la pastoraţia lor.

La 10 octombrie 1922, preoţii și cântăreţii Protopopiatului Urziceni puneau bazele 
unei Asociaţiuni muzicale/ unui cor cu scopul de a unifica răspunsurile la Sfânta Liturghie, 
de a avea un cor la serbări culturale și mai ales cu ocazia sfinţirii plăcii comemorative ce 
urma să fie așezată în Biserica Sfânta treime din Urziceni în memoria Părintelui nicolae 
Furnică, fost paroh la acea biserică, mort pe câmpul de luptă, la turtucaia, în anul 1916. 

evenimentul preconizat atunci dar și sfinţirea locului din faţa Bisericii Volna-Adormirea 
maicii domnului de la Urziceni pentru un monument al eroilor de la Războiul i mondial 
s-au desfășurat la 9 septembrie 1923, în prezenţa Preasfinţitului Părinte ilarie al Constanţei 
în cadrul vizitelor sale canonice în eparhie din perioada 29 august-9 septembrie 1923.

Fiind prea în vârstă, Preoţii Parohiei iazu n-au făcut parte din acest cor.
Parohia iazu fiind cumva mai la margine, n-a fost cuprinsă în itinerariul Preasfinţitului 

Părinte ilarie, care s-a aflat cel mai aproape de iazu la Slobozia, în seara zilei de vineri, 7 
septembrie 1923 și dimineaţa zilei de sâmbătă, 8 septembrie 1923.

La 16 ianuarie 1923 Părintele Andrei Petru trimitea protoieriei spre cele în drept 
suma de 16 lei, reprezentând 10% de la Disc, în cursul anului 1922.

La 3 mai 1923, Părintele Andrei Petru consemna forului superior două donaţii făcute 
de dumitru C. Apostolescu, comerciant din București, Strada Piaţa Halelor, nr. 17 și soţia 
sa Anastasia, constând într-o dveră lucrată numai în șireturi și fir de aur, precum și de Chiriac 
Voinescu (băcan) din iazu care donase sf(inte). liturghii (=Liturghier) legate.

La 1 iulie 1923, la solicitarea Părintelui Protopop de la Urziceni, Părintele Andrei 
Petru a întocmit și trimis un Raport memoriu copie după Sinodicul Bisericii Iazu, păstrat în 
Arhiva Protopopiatului Urziceni, de o importanţă majoră privind istoria Parohiei iazu.

din 1923, Părintele Andrei Petru a început să aibă anumite probleme de sănătate. 
Astfel, la 27 martie 1924, se scuza faţă de Protoiereul de la Urziceni:

(...) cu onoare vă rog a ne scuza absenţa pentru ziua de 27 curent, pentru alegerea 
comitetului despărţământului acestei proto(i)erii, fiindcă sufăr de o ameţeală la cap de 1 an şi 
jumătate şi nu pot veni să particip la această alegere, deşi aş fi avut toată dorinţa.

La 1 aprilie 1923, Părintele Andrei Petru înainta protoiereului de la Urziceni Lista de 
subscripţie, în sumă de 174 lei, strânsă de la enoriaşi pentru înfiinţarea din nou a clopotelor 
luate de nemţi.

La 19 mai 1923, Biserica parohială din iazu a fost inspectată de Părintele Protopop 
de la Urziceni, care, în raportul către episcopia Constanţei arăta:

Biserica parohială din Com(una). Iazu, inspectată în ziua de 19 mai. Biserica este în 
stare bună şi posedă cele necesare cultului.

În Procesul-verbal de inspecţie, din 19 mai 1923, părintele protopop consemna:
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Parohia este condusă de Pr(eotul). Andreiu Petru, care-şi face datoria şi se bucură 
de încrederea enoriaşilor. Biserica este reparată în 1916 şi este în stare bună. Sectanţi nu 
sunt în parohie.

În Tabloul de cucernicii preoţi care fac parte din Seria I a Conferinţelor Generale Preoţeşti 
din cuprinsul acestei Proto(i)erii în ziua de 23 şi 24 mai 1923 este trecut şi Părintele Andrei 
Petru, de la Parohia Iazu, Comuna Iazu, etatea 66, dacă a avut conferinţa scrisă - .

În Dosarul de Corespondenţă în legătură cu comitetele şcolare şi de construcţii de biserici, 
din anul 1923, din Arhiva Protopopiatului Urziceni, există Raportul Nr. 18 al Părintelui 
Andrei Petru, primit la protoierie în ziua de 7 iunie 1923:

Venerabile Părinte,/ Consecinţa Ordinului Prea Cucerniciei Voastre no. 233/ 
(1)923 cu onoare vă comunic următoarele:

1) eu sunt ales Preşedinte al Comitetului de construcţie respectiv.
2) Suma colectată în Lista de subscripţie în comună în ... anului trecut este 15.000 

lei. Această comună şi şcoală mai au surse din proprietăţi, aşa că chiar acum, la 29 maiu s-a 
început construirea unei camere cu sală de şcoală şi 2 camere şi 1 sală pentru primărie şi 
sperăm că această vară şi toamnă să se termine cu ajutorul lui d(umne)zeu.

Mai avem încă o şcoală după tipul nou, clădită cu 2 săli, din 1905, când eram şi eu învăţător. 
La 17 august 1923, când Părintele Protoiereu de la Urziceni trimitea lista cu cererile 

de concediu, Părintele Andrei Petru solicita 12 zile.
La 20 august 1923, părintele trimitea protoieriei suma de 100 lei pentru orfanii de război.
Procesul-verbal, din 11 septembrie 1923, consemna:
Subsemnaţii Preoţi Andreiu Petru, Ghiţă Stoenescu (de la Parohia miloșești) şi Zamfir 

Ionescu, întruniţi în Cerc cultural în Comuna Miloşeşti am procedat precum urmează:
Am oficiat în biserica parohială serviciul Sf(intei). Liturghii, în sobor. Preotul A. 

Petru – iazu a ţinut predica ocazională. S-a oficiat apoi un scurt serviciu pentru cei morţi 
în răsboiu, după care, luându-se în discuţiune data şi locul viitorului Cerc cultural s-a 
hotărât, fixându-se data: 27 Octombrie (Cuvioasa Paraschiva) şi locul: Comuna Brătianu.

Vorbitorul la viitorul cerc va fi anunţat de către Părintele Preşedinte al cercului.
demersuri pentru dezlipirea filiei Brătianu de Parohia iazu a întreprins şi Părintele 

Paroh Andrei Petru printr-o adresă către Protoiereul Protopopiatului Urziceni, la 4 
noiembrie 1923, prezentând ca argumente următoarele realităţi: constituirea Comunei 
Brătianu, cu 700 familii, însumând 3500 suflete, existenţa unei biserici cu preot precum şi 
distanţa de 4 km de la iazu.

Într-un Tablou, din 1923, cu preoţii înscrişi în Asociaţia Generală a Clerului Român 
Ortodox din Judeţul Ialomiţa este înscris şi Părintele Andrei Petru cu 20 lei.

La 16 octombrie 1923, Părintele Protopop de la Urziceni, gheorghe St. Popescu a 
trimis episcopiei Constanţei un raport privitor la vizita pe care o făcuse în ziua de 5 
octombrie 1923 la Primăria iazu, de faţă fiind Preotul Andrei Petru, primarul ion topală, 
notarul ion tecău iar învăţătorul diriginte al şcolii neculai Săndulache, pentru a cerceta 
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petiţia lui Constantin Săvulescu care cerea dispensă în vederea căsătoriei religioase cu 
numărul 4. Acesta era căsătorit civil a patra oară la 28 mai 1922, avea o bună moralitate în 
comună şi se căsătorise a patra oară silit de nevoia îngrijirii celor 2 copii şi pentru buna 
conducere a gospodăriei. Celelalte 3 soţii decedaseră.

La 28 ianuarie 1924, semnând Paroh Econom Pr(eot). A(ndrei). Petru, părintele se 
adresează Preotului Protoiereu de la Urziceni:

Totodată vă exprim respectoasele mele mulţumiri pentru recomandaţia ce aţi făcut 
Sf(intei). Episcopii în favoarea mea, precum şi de urările ce mi-aţi adus.

dintr-un dosar cuprinzând Personalul bisericesc și istoricele bisericilor, aflat în 
Arhiva Protopopiatului Urziceni, se consemnează primirea rangului bisericesc de iconom/
econom de către Părintele Andrei Petru, în anul 1924 (luna ianuarie, n.n.), cu decretul no. 
18 al Sfintei episcopii a Constanţei.

La 11 martie 1924, Părintele Protopop de la Urziceni arăta Preasfinţitului episcop 
de Constanţa că până la declararea filiei Brătianu drept Parohia, slujitorii Bisericeşti de aici, 
Părintele manea georgescu şi dascălul tudor i. Stanciu, fuseseră plătiţi de comună şi cerea 
ca din acel moment, odată cu înfiinţarea noii parohii, aceştia să fie trecuţi la plata de către 
stat. de asemenea venea cu precizarea că hramul bisericii noii parohii era Sfinţii Voievozi, 
nu Sfântul nicolae.

În Tabloul de cucernicii preoţi care fac parte din Seria I a Conferinţelor Generale Preoţeşti 
din cuprinsul acestei Proto(i)erii în ziua de 19 şi 20 mai 1924 este trecut şi Părintele Andrei 
Petru, de la Parohia Iazu, Comuna Iazu, etatea 67, dacă a avut conferinţa scrisă - , observaţiuni 
abs(ent).

Înaintea acestei Conferinţe generale preoţeşti, Părintele iconom Andrei Petru, la 
data de 16 mai 1924 trimisese o cerere de scutire către protoiereu motivând-o: din cauza 
unei ameţeli grele la cap, dar trimitea o lucrare scrisă cu subiectul dezbătut.

Biserica parohială din iazu a fost inspectată în ziua de 28 mai 1924. era în stare bună 
şi poseda toate cele necesare cultului. La fel era şi la inspecţiile protopopului de la Urziceni 
din zilele de 11 august 1925 şi 23 octombrie 1925.

La 5 iunie 1924, părintele trimitea protoieriei suma de 100 lei pentru orfanii de război.
La 16 iunie 1924, părintele trimitea protoieriei suma de 100 lei pentru înfiinţarea unei 

mânăstiri în Judeţul Constanţa.
La 8 iunie, Părintele iconom Andrei Petru trimitea protoieriei o cere de concediu 

medical, precizând că va fi suplinit de Părintele manea georgescu, de la Parohia Brătianu.
La 1 octombrie 1924 și reconfirmat la 25 ianuarie 1925, Părintele iconom Andrei 

Petru trimitea protoieriei suma de 600 lei pentru sinistraţii din Murfatlar.
Părintele iconom Andrei Petru și cântăreţul de la Parohia iazu au fost abonaţi la 

Revista oficială a episcopiei Constanţei, Tomis, încă de la apariţia primului număr al acesteia 
în 1924. La 6 mai 1925, părintele trimitea protoieriei contravaloarea abonamentelor la 
această publicaţie, precum și 135 lei pentru Societatea Învierea.
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La 25 mai 1925 scria părintelui protopop:
„Venerabile Părinte,/ Cu onoare înaintez Prea Cucerniciei Voastre carnetul meu de 

reducere (pentru transportul cu trenul, n.n.), rugându-vă a-l viza pe trimestrul Aprilie și, 
dacă e posibil, și pe iulie, căci de la Bușteni, unde merg pentru căutarea sănătăţii, este mai 
dificil a se trimite; deci v-am rugat să-l vizaţi și pe iulie, că nu mai e așa mult până la iulie”.

La 1 iunie 1925, Părintele iconom Andrei Petru anunţa pe Părintele Protopop de la 
Urziceni că dumitru C. Apostolescu, comerciant din București, Strada Piaţa Halelor, nr. 17, 
originar din iazu a dăruit Bisericii din iazu o Sfântă evanghelie îmbrăcată în argint iar Sfinţii 
evangheliști și copcile poleiţi cu aur de asemenea, în mai multe rânduri ajutase sfântul lăcaș.

La 28 iulie 1925, Părintele iconom Andrei Petru se scuza faţă de Protoiereul de la 
Urziceni, întrucât, fiind suferind, nu putea veni personal ca să ridice Sinodicul, pe care îl 
achitase anterior, și ruga a-i fi trimis prin poștă, ceea ce s-a și întâmplat. era vorba despre 
un registru în care urmau a fi înscrise evenimentele importante din viaţa comunităţii și a 
bisericii din iazu. nu s-a găsit acest Sinodic în zilele noastre. 

La 17 august 1925, Părintele iconom Andrei Petru trimitea protoieriei 100 lei pentru 
biserica ortodoxă de la Ierusalim.

La 8 aprilie 1926 informa pe părintele protopop:
Prin mandat poştal v-am înaintat lei 100, costul celor 2 bilete pentru orfanii de războiu 

trimise de la Sf(ânta). Episcopie şi vă rog a ne confirma primirea lor.
La 3 septembrie 1926 trimitea 50 de lei colectaţi la 29 august (al doilea hram al 

bisericii) pentru Crucea Roşie.
În Dosarul cu despăgubirile de război, din anul 1926, aflat în Arhiva Protopopiatului 

Urziceni, există un Tablou de personalul bisericesc care a suferit daune la mobilier şi obiecte 
casnice în timpul Războiului din 1916. din Tablou reiese că Părintele iconom Andrei Petru 
a fost despăgubit cu 1.000 lei, conform sentinţei 723 din 4 octombrie 1920 a Comisiunii 
ii Comunale de la Judecătoria Ocol. Slobozia-ialomiţa.

Părintele iconom Andrei Petru oferea în anul 1927, prin ginerele său, Preotul 
Constantin Popescu, de la Parohia Sfântul Andrei-Palas C.F.R., din Constanţa, 1000 lei 
pentru construirea Seminarului de la Constanţa.

de asemenea, împreună cu întregul Comitet parohial strânsese câteva mii lei, pe care 
promitea a-i înainta în primăvara aceluiași an, când aveau să fie vândute prin licitaţii și 
produsele strânse tot pentru acel scop.

Actul de donaţie, trimis Preasfinţitului Părinte gherontie, a apărut în Revista eparhiei 
Constanţa, Tomis, ianuarie-februarie 1927, p. 30, sub titlul Un exemplu de sacrificiu şi îndemn:

„Prea Sfinte Stăpâne,/ Pătruns de adevărul frumosului apel al Prea Sfinţiei Voastre, 
publicat în Revista noastră Tomisul pe luna noiembrie a(nul). c(urent)., ofer cu dragoste 
și eu micul meu obol de 1000, una mie, lei prin ginerele meu, Preotul Constantin Popescu, 
din Parohia Palas, în mâinile Prea Sfinţiei Voastre, ca ajutor pentru construirea localului 
de seminar din Constanţa și rog pe milostivul dumnezeu ca să vă hărăzească cu zile multe 
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și sănătate, spre a vedea cu ochii măreţul local ce va face fală și cinste ostenitorilor și în 
special Prea Sfinţiei Voastre.

Cu lista de subscripţii, în mica mea parohie, personal și cu întregul comitet, am strâns 
câteva mii lei, pe care îi voi înainta în primăvară, când se vor vinde prin licitaţii productele 
strânse ș.a. tot pentru acest scop.

Să trăiţi mulţi ani Prea Sfinte Stăpân.
Supus Paroh iconomul Andrei Petru/ Parohia iazu, Judeţul ialomiţa”
La 1 noiembrie 1926, a fost numit un cântăreţ, Radu Popescu, pentru parohia la care 

slujea Părintele Constantin Popescu și care era numită Parohia Palas C.F.R. Municipiul 
Constanţa581. ioan Brumă a fost numit, la 1 aprilie 1927, cântăreţ la Parohia Sfântul Andrei- 
Palas gară, în locul lui Radu Popescu, demisionat la aceeași dată582.

ginerele său, Părintele Constantin Popescu, de la Parohia Palas, prin care Preotul 
iconom Andrei Petru a trimis episcopiei actul de donaţie și banii, s-a născut la 22 ianuarie 
1886 și era licenţiat în teologie. 

Fusese hirotonit preot în luna noiembrie a anului 1909, pe seama Parohiei Vlădeni, 
Judeţul ialomiţa, de unde se transferase în luna septembrie a anului 1921 la Parohia Sfântul 
Apostol Andrei – Palas, parohie urbană din cadrul Protoieriei i Constanţa, eparhia Constanţa, 
care avea 54 parohii și sediul în Constanţa.

Părintele Constantin Popescu scria diferite articole la gazete.
La 1936, Parohia Sfântul Apostol Andrei – Palas avea o casă de rugăciuni zidită în 

anul 1925, 485 familii cu 2005 suflete, precum și credincioși de altă confesiune 16 familii 
cu 73 de suflete. Parohia avea 40.000 lei depuși la bancă.

Primul cântăreţ la Palas era dumitru Boșnacu, născut la 24 ianuarie 1912, absolvent 
al Şcolii de cântăreţi Constanţa, numit la 10 octombrie 1930.

Al doilea cântăreţ se numea ioan Popescu, posibil fiul Părintelui Constantin Popescu, 
se născuse în anul 1911, era absolvent al Şcolii de cântăreţi din Râmnicu Sărat și fusese 
numit în anul 1932583.

La 1946, Parohia Sfântul Apostol Andrei era o parohia urbană din cadrul 
Protopopiatului i Constanţa, eparhia Constanţa, cu reședinţa la Constanţa. 

Faţă de anul 1936, parohia avea casă parohială și 734 familii. 
Părintele Constantin Popescu avea rangul bisericesc de iconom.
Parohia mai avea un preot ajutător în persoana Părintelui dumitru Chirilă.
dascăli erau, în această ordine, iancu Popescu și Voicu marin584. Aceasta arată că, 

între timp, dascălul ioan Popescu (numit iancu în Calendarul eparhiei Constanţa, probabil 
greșeală de tipar) ajunsese întâiul cântăreţ al bisericii.

581  „Tomis”, ianuarie-februarie 1927, p. 34.
582  „Tomis”, aprilie 1927, p. 32.
583  ePARHiA COnStAnŢA, 10 ani ..., p. 16-19.
584  ePARHiA COnStAnŢA, Calendarul pe anul 1946, Constanţa, 1946, p. 49-50.
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La 18 ianuarie 1927, într-o informare în mai multe puncte către Protoierie, Părintele 
iconom Andrei Petru arăta printre altele:

4) Prin localuri de cârciumă n-am intrat decât când am fost chemat la vreun serviciu 
religios.

5) La conferinţele de la Pretorat n-am putut lua parte fiind bolnav și nu pot umbla 
cu căruţa la distanţe mari de 20-30 km.

În acea perioadă se făceau eforturi susţinute, și de către Biserică, pentru eradicarea 
acestei grele patimi care este beţia. Preasfinţitul ilarie rânduise, pentru exemplul bun în 
acest sens, ca preoţii să nu bea prin cârciumi.

La 27 februarie 1927, Părintele iconom Andrei Petru trimitea Protoieriei, pentru 
înaintare către Preasfinţitul Părinte gherontie, un raport și o decizie a epitropiei și 
Consiliului parohial pentru facerea unui pod pentru cor/cafas la Biserica din iazu.

La 16 martie 1927, Părintele iconom Andrei Petru informa pe Părintele Protopop 
de la Urziceni:

1) Subsemnatul, fiind redus de boala arterioscleroza la o infirmitate mare, sunt hotărât 
a cere retragerea mea la pensie cât mai curând, deci nu pot a contribui la înfiinţarea sanatoriului 
de la Carmen Silva.

Cântăreţii asemenea nu pot a contribui fiindcă sunt într-o poziţie materială slăbuţă.
La 3 aprilie 1927, Părintele iconom Andrei Petru înainta Protoieriei Urziceni planul 

şi devizul pentru facerea podului pentru cor la biserica noastră, rugându-vă a le înainta la Sfânta 
Episcopie, spre aprobare. La fel proceda şi la 22 aprilie 1927. documentele erau întocmite 
de Conductorul Şef al Secţiei a ii-a tehnice Ţăndărei.

La 8 mai 1927, de asemenea informa: 
Din cauza boale(i) grele ce m-a cuprins, neputând veni în persoană la Proto(i)erie pentru 

primirea salariului cuvenit personalului aceştii parohii pe lunile Ianuarie, Februarie şi Martie 
a.c., (...) am trimis pe cântăreţul Anton C. Stanciu de la biserica noastră şi vă rog a-i încredinţa 
dânsului (...). Cauza de n-am putut veni este ameţeala mare produsă de boala arterioscleroza 
de care sufăr de 5 ani, acuma însă grav de tot, că nu pot sta în sus decât maximum 3-4 ore.

La 30 mai 1927 trimitea Protoieriei Urziceni copie după devizul de construcţie a 
cafasului. La aceeaşi dată trimitea Protopopiatului Urziceni suma de 8260 lei pentru 
construirea Seminarului de la Constanţa.

La 18 august 1927, Părintele iconom Andrei Petru ruga Protoieria Urziceni să 
informeze Sfânta episcopie pentru a se mulţumi public lui ioan Popescu, maistru tâmplar 
din Brăila, originar din iazu, care dăruise bisericii 2 străni artistic lucrate şi zugrăvite în valoare 
de 5000 lei.

În anul 1927, Părintele iconom Andrei Petru, bătrân și bolnav de arterioscleroză, a 
demisionat, având anii de pensionare585, pentru aranjarea drepturilor la pensie, ca preot586. 

585  „Tomis”, iulie-august 1927, p. 101.
586  „Tomis”, octombrie-noiembrie 1927, p. 27.
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La 3 iunie 1927, părintele cerea Protoieriei Urziceni un certificat necesar pentru 
pensionare din care să reiasă că de la 7 mai 1877 până la acea dată fusese preot la iazu.

La 21 iunie 1927, Părintele Protopop al Protopopiatului Urziceni în Procesul-Verbal 
de inspecţia la Biserica parohială cu hramul Sfântul nicolae din Comuna iazu, consemna:

Preotul Paroh Econ(om). Andrei Petru este suferint pentru care motive doreşte să fie scos 
la pensie. Prin muncă şi stăruinţa C(ucerniciei). Sale s-a împrejmuit biserica şi cimitirul şi s-a 
făcut un pod pentru cor la biserică.

La 24 iunie 1927, Părintele iconom Andrei Petru trimitea Protoieriei Urziceni o 
cerere însoţită de 3 acte cerute de lege, pentru a fi trimise Sfintei episcopii a tomisului ca 
să fie scos la pensie cu data de 1 septembrie 1927.

În numărul din septembrie 1927 al Revistei eparhiale Tomis, p. 31, Parohia iazu era 
trecută în Lista Parohiilor vacante din eparhia Constanţa, Protoieria a ii-a Urziceni, Judeţul 
ialomiţa, pentru ca în numărul din octombrie-noiembrie 1927, p. 27, al aceleiași publicaţii, 
să aflăm că Parohia iazu era vacantă de la 1 septembrie 1927.

Revista oficială a eparhiei Constanţa din octombrie-noiembrie 1927, referindu-se 
la hirotonia unui nou preot pentru Parohia iazu, dumitru C. dumitrescu, scrie despre 
pensia vrednicului Preot Econom Andrei Petru587.

La data de 30 noiembrie 1927 există un Proces-verbal de predare-primire a 
inventarului Bisericii parohiale din iazu, dar nu direct între Preoţii Andrei Petru, demisionat 
şi dumitru dumitrescu ci între Părintele Andrei Petru şi Consiliul Parohial cu epitropii şi 
urmând a fi semnat de Părintele dumitru dumitrescu.

La 7 decembrie 1927, Părintele dumitru dumitrescu trimitea Părintelui Protopop 
de la Urziceni o copie după procesul-verbal de mai sus, cu explicaţia:

Ne-am gândit că, din cauza timpului greu al iernei, nu puteţi veni pe aici curând.
La 14 decembrie 1927 Părintele iconom Andrei Petru primea, prin Părintele Paroh 

dumitru dumitrescu carnetele de reducere pe cale ferată pentru sine şi soţia sa elena.
A decedat după 23 iulie 1930, dată la care lăsa o fotografie bisericii pe care o slujise 

50 de ani şi 7 luni, după propria sa mărturie.
Părintele iconom Andrei Petru şi-a educat foarte frumos copiii. O fată a ajuns 

preoteasă. În martie 1939, Parohia iazu mulţumea lui nicolae A. Petrescu, din Bucureşti, 
fiul Părintelui Andrei Petru, pentru un rând de veşminte în valoare de 14.000 lei588.

Învăţătorul Costea Broască a înfiinţat, la 1936, în iazu o farmacie şcolară, pe care, 
din respect pentru personalitatea părintelui, a numit-o Farmacia şcolară Preot Andrei 
Petru589.

587  „Tomis”, octombrie-noiembrie 1927, p. 27.
588  „Tomis”, martie 1939, p. 44.
589  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 627/1944, f 7f.
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 Preotul MANEA GEORGESCU 
(1898 – 1902, supranumăr în Parohia/Biserica din Iazu; 8 noiembrie 
1902-ianuarie 1924, preot supranumăr al Parohiei Iazu, în Biserica Sfinţii 
Voievozi/Sfinţii Arhangheli din Brătianu/Scânteia; februarie 1924-1 
ianuarie 1933, paroh în Parohia/Biserica Sfinţii Voievozi/Sfinţii Arhangheli 
din Brătianu/Scânteia)

Din 1898, la Parohia iazu a venit al doilea preot supranumăr, Părintele manea 
georgescu. Primul preot supranumăr era Părintele david iliescu (până la 

1904). din Anuarul bisericesc de la 1909 şi după unele acte din Arhiva Protopopiatului 
Urziceni, din 1926 şi 1923 (Registrul cu personalul bisericesc şi istoricele bisericilor), aflăm că 
Părintele manea georgescu s-a născut la 15 mai 1861 (în Comuna Slujitori-Alboteşti, 
Judeţul Brăila), era absolvent de Seminar inferior/ grad i (4 clase de seminar). A fost numit 
la iazu la 11 iunie 1898, venind prin transfer de la tătaru - Brăila590.

dintr-un Tabel (din Arhiva Protoieriei Urziceni) de funcţionarii, agenţii, lucrătorii, 
oamenii de serviciu, etc., ai statului, judeţelor, comunelor şi instituţiilor de binefacere aflaţi în 
serviciu pe ziua de 1 iunie 1922, în care erau înscrişi dascălii, aflăm că, la iazu, preot 
supranumăr era Părintele manea georgescu numit în octombrie 1883 şi avea 3 copii (este 
vorba doar despre copii pe care-i avea acasă în îngrijire). 

dintr-o adresă din 5 august 1924 a Părintelui manea georgescu către protoierie 
precum şi din Registrul de la 1923, aflăm că a fost hirotonit în 6 septembrie 1883 pentru 
Comuna Smirna, Judeţul ialomiţa, transferat în 1884 în Comuna Lacu Rezii, Judeţul Brăila 
apoi, în 1894, în Comuna tătaru, Judeţul Brăila iar în 1898 în Comuna iazu, Judeţul 
ialomiţa. În 1924 fusese numit preot paroh la nou înfiinţata Parohie Brătianu.

Într-o adresă din 15 martie 1924, către Protoieria Urziceni, Părintele manea 
georgescu informa că avea 6 copii: o fată de 38 de ani (născută la 1886), căsătorită; un băiat 
de 35 de ani (născut la 1889), necăsătorit, funcţionar; o fată de 32 de ani (născută la 1892), 
căsătorită; o fată de 27 de ani (născută la 1897), văduvă; un băiat de 25 de ani (născut la 
1899), student la Politehnică şi o fată de 22 de ani (născută la 1902). Primii trei se întreţineau 
singuri iar ultimii trei erau în îngrijirea părinţilor. 

La 21 august 1924, Părintele iconom Andrei Petru informa Protoieria Urziceni că 
Părintele manea georgescu de la Parohia Brătianu şi-a căsătorit una din ultimele două fete, 
la 7 august 1924 (în post, n.n.) rămânându-i acasă băiatul student şi o fată divorţată din 
prima căsătorie.

din evenimentele ulterioare venirii sale la Parohia iazu, putem deduce că Părintele 
manea georgescu se ocupa de la început de nevoile religioase ale Satului nou – Brătianu.

Satul a fost întemeiat în anii 1894-1895, pe baza Legii însurăţeilor, de către săteni 
originari din sate brăilene (Filiu, Cioara, Zăvoaia ș.a.) și buzoiene (Bozioru, Brăești, 

590  Anuar 1909, p. 62.
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Bălănești ș.a.). Înainte existase acolo un cătun, zis târla La gologanu, iar satului întemeiat 
i s-a zis Satu nou, apoi Brătianu, în onoarea marelui om politic și de stat al României 
moderne, ion C. Brătianu. Autorităţile comuniste i-au schimbat numele în anul 1948, după 
oficiosul de presă al P.C.R.

Biserica parohială se află în centrul satului, pe strada principală, mărginită în partea 
de est de grupul Şcolar Agricol Scânteia, la sud de Primăria Scânteia, la vest Strada Ştefan 
cel mare, iar la nord de sediul fostului C.A.P. 

În anul 1898 a venit primul preot, manea georgescu, care a construit o clopotniţă din 
lemn, meşter fiind Constantin Râureanu, în anul 1901. din iniţiativa aceluiași preot şi din 
dorinţa credincioşilor, cu ajutorul moral al Preotului Andrei din Comuna iazu, s-a construit 
biserica. Fondul necesar pentru construirea acesteia a fost strâns numai de la credincioşii 
din localitate, care şi-au închiriat o parte din pământuri pe o perioadă de trei ani. 

În anul 1900 s-a contractat construcţia bisericii, de către antreprenorul Lazăr 
teodorescu din Comuna griviţa. 

În anul 1901 s-a făcut cărămida în sat şi s-a adus piatra pentru temelie, de la Hârşova. 
Biserica a fost construită de zidari veniţi de la Buzău, de unde au venit şi pictorii zugravi, 
care au terminat lucrările în anul 1902. 

În acelaşi an, de praznicul Sfinţilor Arhangheli mihail şi gavriil, s-a făcut sfinţirea 
bisericii. Biserica a depins de Parohia iazu până în ianuarie, când a devenit parohie de sine 
stătătoare.

În anul 1942, biserica a fost din nou învelită cu tablă galvanizată, costul lucrărilor 
fiind suportat de către credincioşi. 

Biserica a fost resfinţită la data de 28 mai 1967, de către episcopul Antim târgovişteanu 
– vicar patriarhal - şi un sobor de preoţi. În anul 1990, i s-a adăugat clopotniţa actuală, prin 
strădania Preotului mănăilă Leu. 

Între anii 1998-2003, s-au executat lucrări de consolidare cu stâlpi de beton şi 
contraforţi cu subzidire, s-a renovat exteriorul cu sprijinul material atât al credincioşilor, al 
câtorva societăţi agricole din zonă, cât și al Consiliului Local Scânteia. de asemenea, s-a 
realizat şi o nouă pictură, în tehnica in secco, între anii 2002-2004. 

În anul 2005, sfântul lăcaş a fost dotat cu mobilier nou, strane, iconostase, uşi 
exterioare sculptate în lemn de stejar şi s-a înlocuit vechea tâmplărie din lemn, cu una nouă, 
cu geam termopan.

În anul 2006, la data de 20 august, biserica a fost resfinţită de către Preasfinţitul 
Părinte damaschin Coravu, episcopul Sloboziei şi Călăraşilor. 

La 1906, Părintele manea georgescu făcea parte din Comisia de cenzori al Băncii 
populare Ion Eliade Rădulescu, din iazu591. La 1911 îl găsim casier al Băncii Populare Unirea 
din Brătianu592.

591  A.V. URSeSCU, Anuarul ..., p. 161.
592  Anuarul SOCEC. România şi capitala Bucureşti, anul al 2-lea, 1911, editura Librăriei Socec&Co. București, p. 395.
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La 1907, vizitând Parohia iazu, Părintele iconom nicolae Alexandrescu, Protoiereul 
Judeţului ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
manea georgescu:

5. Biserica filială cu hramul Sfinţii Voievozi din cătunul Brătianu,
pendinte de Comuna şi Parohia iazu,
cu o populaţiune de 350 familii, 
(cu biserică) de zid, construită în anul 1902, (care) se află în bună stare, atât pe 

dinăuntru cât şi pe dinafară, unde urmează a i se vopsi cu ulei fiert după înveliş.
Sfintele vase – în stare bună şi curată, 
cărţile de ritual – în stare bună şi bine păstrate, 
veşmintele preoţeşti – curate, strânse şi bine puse (o) parte într-un dulap şi (o altă) 

parte în(tr-) o firidă din altar,
Sfântul Antimis – curat şi în stare bună, însă cu sfinte părticele pe el,
Sfânta Împărtăşire şi Sfântul mare mir – îndeajuns şi bine conservat,
iar colimvitra – în stare bună dar murdară.
Sfeşnicele de pe Sfântul Prestol, sfeşnicele împărăteşti - cu două lumânări din ceară falşă,
candelele de argint şi policandrul de alamă în stare bună de curăţenie cu întreaga biserică.
Clopotniţa din lemne şi scânduri şi învelită cu tablă de fier – în stare bună,
iar curtea biserici(i) – împrejmuită cu uluci de scânduri în stare bună şi curăţită de 

buruieni.
Starea religioasă-morală a parohienilor este bună, cu toate că a(i)ci se găsesc patru 

cazuri de concubinagiu, 
ei merg regulat la biserică şi Cucernicul Preot supranumerar până în prezent le-a 

ţinut patru predici,
iar dintre viţiuri cel al beţiei se observă puţin.
Starea morală a personalului bisericesc este bună,
iar starea economică-socială a locuitorilor este bună,
ei se ocupă numai cu agricultura593.
La 1908, vizitând Parohia iazu, Părintele iconom nicolae Alexandrescu, Protoiereul 

Judeţului ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
manea georgescu:

9. Biserica filială
cu hramul „Sfinţii Voivozi”,
din Cătunul Brătianu, pendinte de Comuna și Parohia iazu, 
de zid, mare și falnică,
având trei turle, din care două la frontispiciu
învelită cu tablă de fier,

593  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 232/1907, f. 83v-84f.
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cu o populaţiune de 400 familii,
atât pe dinafară, cât și pe dinăuntru se află în stare bună și curată.
Sfintele vase de metal în stare bună și curate,
veșmintele preoţești în stare bună, strânse după regulă și puse într-un dulap în sfântul altar,
împreună cu cărţile de ritual, ce se află în stare bună.
Sfântul Antimis în stare bună și curat,
Sfânta Împărtășire și Sfântul mare mir – îndeajuns și bine conservat(e),
Colimvitra de aramă în stare bună și curată, 
Sfeșnicile Împărătești de lemn, sfeșnicile mai mici de lemn și cele de metal dupe 

Sfântul Prestol și Proscomidie, candelile de metal și ambele policandre de alamă, toate în 
stare bună și curate.

Clopotniţa biserici(i) din lemne și scânduri, învelită cu tablă de fier, în stare bună,
iar curtea biserici(i) împrejmuită cu uluci de scânduri, în stare bună și curată.
Starea religioasă-morală a parohienilor este bună,
a(i)ci se află două cazuri de concubinagiu, 
ei merg regulat la sfânta biserică 
și nu se bântue de viţiuri,
iar Cucernicul Preot supranumerar manea georgescu le ţine predici.
Starea morală a personalului bisericesc parohial este bună.
Starea economică-socială este bună, 
locuitori(i) se ocupă cu agricultura594.
La 1909, vizitând Parohia iazu, Părintele iconom nicolae Alexandrescu, Protoiereul 

Judeţului ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
manea georgescu:

6. Biserica filială
cu hramul „Sfinţii Voivozi”,
din Cătunul Brătianu, pendinte de Comuna și Parohia iazu, 
de zid, mare și falnică,
cu o populaţiune de 420 familii,
atât pe dinafară, cât și pe dinăuntru se află în stare bună și curată,
cu toate odoarele sacre și cele necesare cultului, ce sunt în bună ordine.
Clopotniţa biserici(i) în stare bună,
iar curtea biserici(i) împrejmuită cu uluci de scânduri, în stare bună și curată.
Starea religioasă-morală a parohienilor este bună,
a(i)ci se află zece cazuri de concubinagiu, 
ei merg regulat la sfânta biserică
și nu se bântue de viţiuri,

594  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 238/1908, f. 185v, 193f.
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iar Preotul supranumerar manea georgescu le citește predici
și stă în bune relaţiuni cu parohieni(i)595.
La 1910, vizitând Parohia iazu, Părintele iconom nicolae Alexandrescu, Protoiereul 

Judeţului ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
manea georgescu:

Din Procesele verbale dresate în cauză şi a(i)ci alăturate, rezultă că Bisericile din Gura-Ialo-
miţa, Ţăndărei, Murgeanca, Piua-Petri, Iazu, Brătianu şi Traian sunt în bună stare (...)596.

La 19 august 1910, în decisiunea nr. 3, epitropia Bisericii Sfântul ierarh nicolae 
din Comuna iazu şi Sfinţii Voievozi din satul Brătianu au avut în vedere cererea Preotului 
supranumerar manea georgescu de a cere autorizaţie de la Administraţia Casei Bisericii, 
ca să văruiască Biserica Sfinţii Voievozi şi să vopsească fierul de pe biserică şi de pe 
clopotniţă597. La licitaţia ţinută pentru aceste lucrări, din 5 concurenţi a câştigat teodor 
ionescu, pentru suma de 540 lei598.

La 1911, vizitând Parohia iazu, Părintele iconom nicolae Alexandrescu, Protoiereul 
Judeţului ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
manea georgescu:

Din Procesele verbale dresate în cauză la localităţi şi a(i)ci anexate, rezultă că Bisericile 
din Gura-Ialomiţa, Ţăndărei, Piua-Petri, Iazu, cu filiala Brătianu, Traian Griviţa şi Miloşeşti, 
toate sunt în bună stare, curate, în regulă şi înzestrate cu cele necesare cultului599.

La 1912, după ce a vizitat mai multe parohii printre care şi Parohia iazu, Părintele 
iconom nicolae Alexandrescu, Protoiereul Judeţului ialomiţa, în Raportul către Înalt 
Preasfinţitul mitropolit, face indirect referire la pastoraţia Părintelui manea georgescu:

Din procesele-verbale dresate în cauză la localităţi şi a(i)ci anexate rezultă că bisericile 
parohiale din Piua-Petri, Gura-Ialomiţa, Hagieni, Ţăndărei, Iazu cu filiala Brătianu, Traian 
şi Griviţa, toate sunt în stare bună, curată, în regulă şi cu cele necesare cultului600.

În dosarul Bugetului anului 1912 al Parohiei iazu, se află deciziunea nr. 1 a 
epitropiei acestei enorii care dezbătea cererea Părintelui supranumăr manea georgescu, 
de la biserica filială din Brătianu carea dorea ca excedentul bugetar din anul 1911-1912, în 
sumă de 425,50 lei şi excedentul bugetar din anul 1910-1911, în sumă de 184,05 lei să i se 
acorde spre a înfiinţa încă un clopot la biserica filială601.

La 4 septembrie 1913, epitropia Bisericii Sfântul ierarh nicolae din Comuna iazu 
şi a Bisericii filiale Sfinţii Voievozi din satul Brătianu, prin deciziunea nr. 2, arăta că Preotul 

595  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 4436/1909, f. 45v, 46f.
596  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 4725/1910, f.15.
597  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1647/1910, f. 15.
598  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1647/1910, f. 17.
599  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 5808/1911, f. 14.
600  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 4770/1912, f. 13.
601  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1685/1912, f. 10.
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supranumerar manea georgescu, de la Biserica filială, cerea a se interveni la Administraţia 
Casei Bisericii ca să permită înfiinţarea a încă unui clopot, mai mare, la Biserica parohială602.

Conform deciziunii nr. 1 din 20 februarie 1914, la iniţiativa Preotului manea 
georgescu, epitropia Bisericilor Sfântul ierarh nicolae din Comuna iazu şi Sfinţii Voievozi 
din Satul Brătianu a aprobat achiziţionarea unui al doilea clopot la Biserica din Brătianu, 
mai mare, în greutate de 170 kg, plătit cu 4,50 lei pe kilogram (=765 lei), plus balansierul 
de 60 kg plătit cu 1,50 lei pe kilogram (=90 lei), după oferta lui nicolae ionescu (în total 
855 lei).

Pentru cumpărarea acestui clopot se cerea aprobarea Administraţiei Casei Bisericii 
pentru ridicarea unor sume de la (Casa de economii şi) Consemnaţiuni şi se preciza că se 
va face şi colectă printre enoriaşi.

Părintele Andrei Petru a trimis Adminstratorului Casei Bisericii această decizie, la 
20 februarie 1914, prezentând ofertele: 4 lei/kg – oferta Alexandru Spireanu şi 4,50 lei/kg 
– oferta nicolae ionescu.

Rezoluţia a fost următoarea:
nu putem aproba decât oferta cea mai avantajoasă, cu 4 lei kilogramul.
La 10 martie 1914, într-o cerere a locuitorilor Satului Brătianu către Adminstratorul 

Casei Bisericii, se arăta că aveau deja un clopot de la Alexandru Spireanu iar în luna februarie 
1914, Alexandru Spireanu adusese un clopot la Biserica din iazu, clopote de care ei erau 
nemulţumiţi, preferând să dea 50 de bani în plus la fiecare kilogram (diferenţa dintre 4,50 
lei – oferta lui nicolae ionescu şi 4 lei – oferta lui Alexandru Spireanu). ei precizau că ceea 
ce confecţiona Alexandru Spireanu puteau lua de la nicolae ionescu cu doar 3 lei pe 
kilogram însă, spuneau ei: noi nu căutăm (i)eftinătatea, ci căutăm calitatea.

ei solicitau Administratorului să aprobe oferta lui nicolae ionescu, deşi era mai 
costisitoare, obligându-se să contribuie şi ei, sperând să aibă clopot nou până la Învierea 
domnului603.

La 18 septembrie 1922, Părintele Protopop de la Urziceni adresa o scrisoare către 
Înalt Preasfinţitul mitropolit de la Bucureşti cerând Sfinte Antimise întrucât:

Preotul Manea Georgescu, delegat la Parohia Murgeanca, acest judeţ, prin raportul său 
No. 13/(1)922 (primit la 9 septembrie 1922, n.n.), ne face cunoscut că atât Biserica parohială 
Sf(ântul). Nicolae, din Comuna Murgeanca cât şi Biserica filială Sf(ântul). Ierarh Vasile din 
satul Valea Ciorii n-au Sf(inte). Antimise.

La 22 februarie 1923, Părintele manea georgescu, într-o înştiinţare către Protoiereul 
Protopopiatului Urziceni, trimitea 10 lei pe exerciţiul anului 1922, ca fond pentru Sfânta 
mitropolie din suma ce se adunase la Cutia milelor şi, totodată, mai arăta:

602  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1662/1913.
603  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1650/1914.
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Totodată aduc la cunoştinţa Prea Cucerniciei Voastre că Sf(intele). Antimise cerute pentru 
Bisericile Parohi(e)i Murgeanca încă nu a(u) sosit, deşi am raportat de sunt patru luni şi vă rog 
a interveni din nou pentru a ni se trimite fiind de absolută nevo(i)e.

Rezoluţia protoiereului la 27 februarie 1923 era: 
C(ucernicului) Preot Paroh (al) Com(unei). murgeanca/ V-am comunicat că 

pentru a se putea lua Sf(intele). Antimise de la Sf(ânta). mitropolie, să vă duceţi în persoană 
întrucât eu am arătat că lipseşte şi Sf(ânta). mitropolie a aprobat să vă dea Sf(intele). 
Antimise cerute cu Ord. no. 3701/(1)922.

Aceste demersuri nu le putea face Părintele manea georgescu decât în calitatea sa 
de Preot suplinitor/delegat la Parohia murgeanca, funcţie în care îl găsim şi în primele 2 
luni din trimestrul ianuarie 1923, după cum arăta la 5 martie 1923, când anunţa Protoieria 
Urziceni că nu-şi primise drepturile salariale pe trimestrul octombrie 1922, pentru 
suplinirea îndeplinită.

Pentru că Parohia iazu şi murgeanca aparţineau mitropoliei Ungrovlahiei, cererile 
şi rapoartele Părintelui manea georgescu sau ale protopopului de la Urziceni se adresau 
la Bucureşti. Între timp, la 10 martie 1923 s-a înfiinţat episcopia tomisului/Constanţei şi 
Parohia iazu a intrat sub jurisdicţia acesteia.

La 19 mai 1923, Biserica filială din Brătianu a fost inspectată de Părintele Protopop 
de la Urziceni, care, în raportul către episcopia Constanţei arăta:

Biserica filială din Com(una). Brătianu, inspectată în ziua de 19 mai. Biserica este în 
stare bună şi cu cele necesare cultului.

În Procesul-verbal de inspecţie din 19 mai 1923, părintele protopop scria:
Biserica este îngrijită de Pr(eotul). Manea Georgescu, ca preot supranumerar.
În Tabloul de cucernicii preoţi care fac parte din Seria II a Conferinţelor Generale Preoţeşti 

din cuprinsul acestei Proto(i)erii (Urziceni, n.n.) în ziua de 30 şi 31 mai 1923 este trecut şi 
Părintele Manea Georgescu, de la Parohia Brătianu, Comuna Iazu, etatea 62, dacă a avut 
conferinţa scrisă - .

La 18 septembrie 1923, filia Brătianu a Parohiei iazu era inspectată de Părintele 
protopop de la Urziceni constatând despre pastoraţia părintelui următoarele:

Această biserică filială este îngrijită de Pr(eotul). Manea Georgescu, absolvent a 4 clase 
seminariale. Se bucură de încrederea enoriaşilor. Epitropii împreună cu toţi enoriaşii cer să se 
ridice această biserică filială la rangul de biserică parohială.

Într-un Tablou, din 1923, cu preoţii înscrişi în Asociaţia Generală a Clerului Român 
Ortodox din Judeţul Ialomiţa este înscris şi Părintele manea georgescu cu 20 lei.

La 11 martie 1924, Părintele Protopop de la Urziceni arăta Preasfinţitului episcop 
de Constanţa că până la declararea filiei Brătianu drept parohie, slujitorii Bisericeşti de aici, 
Părintele manea georgescu şi dascălul tudor i. Stanciu, fuseseră plătiţi de comună şi cerea 
ca din acel moment, odată cu înfiinţarea noii parohii, aceştia să fie trecuţi la plata de către 
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stat. de asemenea venea cu precizarea că hramul bisericii noii parohii era Sfinţii Voievozi, 
nu Sfântul nicolae.

În Tabloul de cucernicii preoţi care fac parte din Seria II a Conferinţelor Generale Preoţeşti 
din cuprinsul acestei Proto(i)erii (Urziceni, n.n.) în zilele de 21 şi 22 mai 1924 este trecut şi 
Părintele Manea Georgescu, de la Parohia Brătianu, Comuna Iazu, etatea 63, dacă a avut 
conferinţa scrisă nu .

Biserica parohială din Brătianu a fost inspectată în ziua de 28 mai 1924. era în stare 
bună şi poseda toate cele necesare cultului. 

La inspecţia protopopului de la Urziceni din ziua de 11 august 1925, biserica avea 
cele necesare cultului dar necesita reparaţii. 

La 16 iunie 1924, Părintele manea georgescu trimitea protoieriei pentru Sfânta 
episcopie 40 de lei strânşi prin chetă în zilele de Sfinţii Constantin şi elena şi Rusalii.

La inspecţia protopopului de la Urziceni din ziua de 24 octombrie 1925, biserica era 
în stare bună şi poseda toate cele necesare cultului. 

La 16 ianuarie 1925, Părintele manea georgescu trimitea Protoieriei Urziceni o dare 
de seamă privitoare la sumele colectate prin Cutia milelor pe anii 1922-1924. Cei din anii 
1922-1923 se distribuiseră în diverse locuri, la inundaţii de la murfatlar-dobrogea, la 
construcţia de spitale sau biserici. Colecta din 1924 se făcuse pentru înfiinţarea unui spital 
în Judeţul Făgăraş.

La 7 aprilie 1926, Părintele manea georgescu informa Protopopiatul Urziceni că 
achitase contravaloarea abonamentelor la Tomis, pe anul 1926, pentru sine, cântăreţ şi 
epitropie, precum şi pentru Festival.

La 7 decembrie 1926, Părintele manea georgescu raporta Protoieriei Urziceni 
cauzele pentru care nu putuse strânge decât 3.000 lei pentru construcţia Seminarului de la 
Constanţa: în vara anului respectiv şi ţevile de scurgere ale bisericii; văruise biserica; cu 
câteva zile înainte de începerea colectei pentru seminar, un grup de sinistraţi din Ardeal 
umblaseră după pomană prin sat; cei care donaseră ţineau socoteala celor care refuzaseră, 
ajungându-se chiar la bătăi; nu fusese însoţit de primar şi învăţător; în acel an ogoarele 
fuseseră distruse de grindină. de asemenea, părintele făcea propunerea ca, pentru o 
strângere mai eficientă de fonduri, să fie trimişi prin parohii călugări cu pantahuze.

În Dosarul cu despăgubirile de război, din anul 1926, aflat în Arhiva Protopopiatului 
Urziceni, există un Tablou de personalul bisericesc care a suferit daune la mobilier şi obiecte 
casnice în timpul Războiului din 1916. din tablou reiese că Părintele manea georgescu a 
fost despăgubit cu suma de 3.000 lei.

La 30 aprilie 1927, Părintele manea georgescu făcea o cerere de concediu pentru 
perioada 3-7 mai, precizând că va fi înlocuit de Părintele Paroh din Parohia murgeanca.

La 21 iunie 1927, inspectând Parohia Brătianu, Părintele Protopop de la Urziceni, 
la Observaţii, consemna:
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Biserica are nevoie de mici reparaţiuni în interior. Prin stăruinţa Preot(ului). Manea 
Georgescu, parohul bisericii, s-a adunat fondul necesar pentru facerea clopotniţei. Sectanţi nu sunt.

La 27 aprilie 1930, Cercul pastoral Slobozia-ialomiţa a ţinut şedinţă la Parohia 
Brătianu. toţi membrii cercului au fost prezenţi. dimineaţa s-a oficiat Sfânta Liturghie în 
sobor. evanghelia zilei a fost explicată de Părintele ioan Bercuşi, de la Parohia Sudiţi. 
Şedinţa publică nu s-a ţinut604.

Preotul manea georgescu a lipsit de la şedinţele Cercului Slobozia nouă-ialomiţa 
ţinute la Parohia traianu, în 30 august 1931605 şi la Parohia Slobozia nouă, în 27 septembrie 
1931606.

La 21 iunie 1931, Cercul Pastoral Slobozia nouă-ialomiţa a ţinut şedinţă în Parohia 
Brătianu, având următoarea desfăşurare: Toţi membrii Cercului au fost prezenţi. Serviciul 
divin s-a oficiat în sobor. Predică Părintele M. Drăghici – (Parohia) Smirna despre bunurile 
spirituale ca mijloc de mântuire. La urmă s-a oficiat parastas pentru eroii neamului. Şedinţa 
intimă s-a ţinut în casa preotului respectiv şi s-a discutat asupra impozitului profesional. Şedinţa 
publică nu s-a ţinut607. 

Învăţătorul mihail m. ionescu scria în 1943, în Monografia sa despre localitatea 
Brătianu, că: Biserica s-a terminat la 1 septembrie 1902 şi s-a sfinţit la 8 noiembrie 1902, dată 
când îşi serbează hramul, numindu-se biserica Sfinţii Voievozi.

Primul preot în această biserică a fost Preotul Manea Georgescu, (cel) care a stăruit şi 
pentru construcţia ei. 

Preotul Manea Georgescu a slujit Sfântul Altar al acestei biserici până în anul 1933.
În anul 1932, a venit Preotul Ioan D. Leonte şi a slujit împreună cu Preotul Manea 

Georgescu timp de un an, având satul împărţit în sectoare.
În anul 1933, Preotul Manea Georgescu a ieşit la pensie, retrăgându-se la Bucureşti.
Din 1933 şi până la 1940, Preotul Ioan Leonte a slujit singur.
În 1940, i-a venit preot ajutător Preotul Ilarie Iordănescu, care a stat până în 1942, dată 

când a plecat şi a venit în locu-i Preotul Velicu V. Caraivan, care funcţionează şi astăzi.
Cântăreţi au fost: Sterie Popescu, Teodor Popescu, Tudor Albu, care este şi astăzi, Ştefan 

Uncu, astăzi cântăreţ la Patriarhie608.
La 1 ianuarie 1933, Preotul manea georgescu a demisionat pentru a-şi regula 

drepturile la pensie609.
Părintele manea georgescu a slujit la Parohia/Biserica Sfinţii Voievozi/Sfinţii 

Arhangheli din Brătianu/Scânteia în perioada 8 noiembrie 1902-1 ianuarie 1933, fiind 

604  „Tomis,” noiembrie 1930, p. 379.
605  „Tomis”, octombrie 1931, p. 311.
606  „Tomis”, noiembrie 1931, p. 339.
607  „Tomis”, august 1931, p. 240.
608  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 1044/1943. textul citat îl găsim aproape identic la A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 

486/1946.
609  „Tomis”, martie 1933, p. 93.
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urmat de alţi Preoţi: ioan d. Leonte (născut în anul 1909, absolvent seminar gr. ii; 1 
decembrie 1932 data hirotoniei/1 ianuarie 1933 data numirii-1982), Velicu V. Caraivan 
(1942-1975), ilarie/ilarion iordănescu (1940-1942) transferat de la Parohia moşneni, 
Judeţul Constanţa, la Parohia Brătianu, Judeţul ialomiţa, ca preot ajutător, la 15 decembrie 
1940), mănăilă Leu (1979-2010; decedat la 22 ianuarie 2016, înmormântat la Scânteia, la 
24 ianuarie 2016, slujind un sobor de 50 preoţi), mirel-mircea gheorghe (1997 – prezent), 
ion daniel matei (2010 – prezent; transferat în 2010 de la Parohia gura Văii, Comuna 
Sudiţi-ialomiţa).

 Preotul Iconom DUMITRU C. DUMITRESCU 
(1 noiembrie 1927- 1 noiembrie 1935)

Părintele dumitru dumitrescu s-a născut la 22 septembrie 1906, în Comuna 
Ciulniţa-ialomiţa. A fost absolvent a 8 clase de seminar şi licenţiat în teologie. 

Pe soţia sa o chema maria şi au avut doi copii610.
Consiliul eparhial, Secţia Administrativă a episcopiei Constanţa, în Şedinţa din 27 

septembrie 1927, printr-un Proces-verbal al Şedinţei din 27 septembrie 1927, 6. temei. 
no. 3036/(1)927, a aprobat cererea de hirotonie pe seama Parohiei iazu, vacantă încă din 
1 septembrie 1927, a tânărului seminarist dumitru C. dumitrescu, din Ciulniţa, Judeţul 
ialomiţa, care îndeplinea toate condiţiile pentru a fi hirotonit611. Hirotonia în preot a fost 
iniţial programată pentru 26 octombrie 1927612.

data de 26 octombrie 1927 a hirotoniei sale este confirmată şi de o adresă, din 23 
februarie 1928, de înaintare a noului Inventar al Bisericii din iazu (găsit în Arhiva 
Protopopiatului Urziceni), alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru unificarea Bisericii 
Ortodoxe Române, din 1925, de către Părintele dumitru dumitrescu, precum şi de către 
o adresă a Părintelui dumitru dumitrescu, din 8 ianuarie 1928, către Protopopiatul 
Urziceni.

există un Proces-verbal de predare-primire a inventarului Bisericii parohiale din iazu, 
dar nu direct între Preoţii Andrei Petru, demisionat şi dumitru dumitrescu ci între Preotul 
Andrei Petru şi Consiliul Parohial, are data de 30 noiembrie 1927 şi se încheie astfel:

S-a încheiat prezentul proces-verbal, semnat de noi (Consilierii parohiali, n.n.) şi de 
Pr(eotul). A(ndrei). Petru, urmând ca, la fine, să semneze şi Părintele D(umitru). Dumitrescu, 
noul paroh.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat provizoriu, întrucât Prea Cucernicul Proto(i)ereu 
respectiv n-a fost de faţă, urmând să-l revadă şi Prea Cucernicia Sa, când va veni la instalarea 
Păr(intelui). D(umitru). Dumitrescu.

Noi am făcut aceasta siliţi, căci vrednicul nostru păstor nu mai putea din cauza boalei.

610  Arhivele naţionale, direcţia Judeţeană Călărași, Fond Protoieria Călărași, dosar nr. 12/1956-1957, f. 568.
611  „Tomis”, octombrie-noiembrie 1927, p. 27.
612  „Tomis”, octombrie-noiembrie 1927, p. 30.
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La 7 decembrie 1927, Părintele dumitru dumitrescu trimitea Părintelui Protopop 
de la Urziceni o copie după procesul-verbal de mai sus, cu explicaţia:

Ne-am gândit că, din cauza timpului greu al iernei, nu puteţi veni pe aici curând.
La 16 decembrie 1927, Părintele dumitru C. dumitrescu informa Protoieria Urziceni 

că nu găsise la Parohia iazu Sfântul Antimis cu semnătura Preasfinţitului gherontie, ci doar 
pe cel vechi cu semnătura Preasfinţitului ilarie.

din adresa de înaintare a inventarului din 23 februarie 1928, mai aflăm că în timpul 
pastoraţiei Părintelui dumitru dumitrescu, în anul 1927, biserica a primit un nou înveliş 
de fier la acoperiş şi un cafas.

În Inventarul alcătuit de Părintele dumitru dumitrescu la data de 23 februarie 1928, 
atrag atenţia câteva obiecte bisericeşti mai deosebite: două Cruci mici pe Sfântul Prestol, 
de chiparos îmbrăcate cu argint; una linguriţă de argint; trei perechi de cununii: una de 
fier şi 2 de tinichea; una din cele de tinichea argintată cu argint de China; două cădelniţe, 
de argint de China; Una candelă la Sfânta Cruce, de zinc; Un rând de sfinte vase, (de) argint 
de China; două evanghelii cu litere mari, una îmbrăcată în argint peste tot.

Preotul iconom dumitru dumitrescu a păstorit la iazu din 26 octombrie 1927, când 
a fost hirotonit/1 noiembrie 1927, când a fost numit de Preasfinţitul Părinte gherontie, 
episcopul eparhiei Constanţa613, până la 1 noiembrie 1935, când a fost transferat la cerere 
la Parohia Ceacu, atunci în ialomiţa614, azi în Călăraşi, post devenit vacant prin pensionarea 
predecesorului Preot gheorghe marinescu şi unde a păstorit până în anul 1984615. 

documentarea pentru Almanahul Eparhiei Constanţa din 1936 a fost făcută în 1935. 
de aceea numele Preotului dumitru dumitrescu apare în dreptul Parohiei iazu, deşi plecase 
de acolo la 1 noiembrie 1935.

La 9 ianuarie 1928, trimitea Protopopiatului Urziceni suma de 38 lei strânsă la discul 
Sfintei episcopii pe lunile octombrie-decembrie 1927.

La 19 aprilie 1931, Cercul pastoral Slobozia nouă-ialomiţa a ţinut şedinţă în Parohia 
iazu toţi membrii Cercului au fost prezenţi. Serviciul divin s-a oficiat în sobor.

evanghelia zilei a fost explicată de Părintele ioan Bercuși. La urmă s-a oficiat parastas 
pentru eroii morţi în război.

În ședinţa intimă s-a discutat despre ierurgii și uniformizarea lor. S-a fixat apoi 
itinerariul Cercului pe întregul an616.

La 30 august 1931, Cercul pastoral Slobozia nouă-ialomiţa a ţinut şedinţă în Parohia 
traian. Serviciul divin s-a oficiat în sobor, iar răspunsurile au fost date de cântăreţii cercului.

613  ePARHiA COnStAnŢA, 10 ani ..., p. 85, 91.
614  „Tomis”, octombrie-noiembrie 1935, p. 414.
615  Protopopiatul Călăraşi. Rădăcini în istorie şi în veşnicie. Monografie Album, editura episcopiei Sloboziei și Călărașilor, 

Slobozia, 2013, p. 197.
616   „Tomis”, iulie 1931, p. 213.
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A predicat Părintele dumitru dumitrescu despre răutatea şi nerecunoştinţa oamenilor 
și Părintele Președinte ioan Bercuși despre pedeapsa dumnezeiască.

La urmă s-a oficiat parastas pentru eroii neamului. Şedinţa publică nu s-a ţinut.
A lipsit Preotul manea georgescu de la Parohia Brătianu617.
Părintele dumitru dumitrescu a fost hirotesit cu gradul de iconom cu ordinul 

1267/1935 al episcopiei Constanţa și menţinut în anul 1954 cu ocazia repictării Bisericii 
din Ceacu. A urmat cursurile de Îndrumare misionară seria XXii/1955, pentru promovare618.

Calendarul Eparhiei Constanţa din 1946, p. 66, îl menţionează la Parohia Ceacu pe 
Preotul Paroh dumitru dumitrescu, fără a preciza şi gradul bisericesc de iconom, deşi 
volumul omagial al aceleiaşi eparhii, din 1936, îl creditează cu acest grad, la p. 91.

Preotul Protopop Iconom NICOLAE MATEESCU (1935-1947)

Preotul nicolae mateescu, licenţiat în teologie, s-a transferat la Parohia iazu 
de la Parohia Crunţi. Seminaristul nicolae mateescu fusese hirotonit pe seama 

Parohiei Crunţi, Judeţul ialomiţa, în ziua de 15 mai 1928619.
La 1936, Parohia iazu, parohie rurală de stat, aparţinea eparhiei Constanţa şi 

Protoieriei iV Cosâmbeşti, care avea Protoiereu pe Părintele iconom m. Rădulescu, 
Parohul Bisericii Sfântul nicolae din Cosâmbeşti iar reşedinţa protoieriei era în Comuna 
Cosâmbeşti620.

după 1936 şi înainte de 1939, Părintele nicolae mateescu a primit gradul de iconom.
În 1939 conducea Cercul Cultural Barbu Ştefănescu Delavrancea din Comuna iazu, 

care organiza frecvent serbări, conferinţe, coruri şi diferite consfătuiri621.
La Cercul Pastoral din 10 septembrie 1940, ţinut la Parohia Brătianu din Protoieria 

ii Făcăeni s-a făcut următoarea apreciere la adresa Părintelui nicolae mateescu: Parohul 
respectiv a făcut pregătiri frumoase. Şedinţa publică cu piesă de teatru. Are cor frumos şi numeros, 
condus de preotul local. Fond bun622.

La conferinţa generală preoţească din 24 iunie 1943 (Seria Vii cu preoţii din 
Protoieria ii Feteşti a Judeţului ialomiţa), după citirea subiectelor teoretice, au luat cuvântul 
în completare mai mulţi preoţi, printre care şi Părintele nicolae mateescu.

În întâmpinarea Preasfinţitului episcop, la gara Ciulniţa, a ieșit Colonelul Leonida 
Popescu, Prefectul judeţului și în orașul Slobozia, în faţa bisericii, Primarul orașului l-a 
primit cu pâine și sare, urându-i bun sosit.

În biserică, după cuvântările Preotului Petre Zamfir, paroh, și a Prefectului Judeţului, 
Preasfinţitul episcop a mulţumit tuturor, îndemnându-i să fie buni creștini și să fie demni 
urmași ai strămoșilor, îngrijind de biserica - ctitoria lui matei Basarab.

617   „Tomis”, octombrie 1931, p. 311.
618  Arhivele naţionale, direcţia Judeţeană Călărași, Fond Protoieria Călărași, dosar nr. 12/1956-1957, f. 569.
619  „Tomis”, iunie-iulie 1928, p. 44.
620  ePARHiA COnStAnŢA, 10 ani ..., p. 85, 91.
621  „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
622  „Tomis”, ianuarie 1940, p. 19.
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La subiectele teoretice au citit Preoţii: t. manole – motâlva despre Naţionalism şi 
Creştinism și gheorghe ionescu – Bora Creştinismul şi războiul și la cel practic Preotul ioan 
mirica – traian ii despre Misiunea preotului în opera de educare a tineretului.

Au luat cuvântul în completare Preoţii nicolae Scordilă – Valea Ciorii, Vasile Radu 
– Ograda, nicolae dobrescu – Amara, mihai Vasilescu – griviţa, nicolae mateescu – iazu, Petre 
Zamfir și gheorghe Sachelarie – Slobozia, t. Oprescu – Frăţilești, i. negoiţă – Cosâmbești, 
Petre Brătianu – Slobozia-Capelă, nicolae Borcan – mărculești și Preotul Constantin Coadă, 
Consilier referent.

La toate seriile şi la fiecare subiect în parte, Preasfinţitul episcop a luat cuvântul spre 
a lumina în chip desăvârşit fiecare subiect tratat şi, la sfârşitul fiecărei şedinţe, a dat sfaturi 
şi îndemnuri preoţilor de a-şi face datoria şi să fie la înălţimea misiunii lor623.

Părintele Nicolae Mateescu a fost numit în postul de Protoiereu al Circ. II Feteşti, Judeţul 
Ialomiţa, la 1 august 1943, în locul Preotului Virgil Andreescu, transferat la Parohia 
Adormirea maicii domnului i din oraşul Constanţa624.

La 1946, Parohia iazu, parohie rurală de stat, aparţinea eparhiei Constanţa şi 
Protopopiatului ii Ţăndărei, cu reşedinţa în Comuna iazu şi Protopop chiar pe Părintele 
Paroh de la iazu, Preotul iconom nicolae mateescu625.

A păstorit la iazu până în anul 1947. 
La 24 august 1947, Cercul pastoral-misionar Brătianu-ialomiţa era alcătuit din Preot 

iconom ioan d. Leonte şi Preot Velicu Caraivan – Parohia Brătianu, Preot iconom nicolae 
mateescu – Parohia iazu, Preot nicolae Scordilă – Parohia Valea Ciorii, Preot gheorghe 
Petrescu – Parohia dumitreşti, Preot teodor Bănculescu – Parohia murgeanca.

Pe un Evhologhiu bogat (=molitfelnic), tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1910, este o 
inscripţie: 1941/ 5 Aprilie/ Pr(eot). Ec(onom). Nic(olae). Mateescu, Parohia Bis(ericii). 
Sf(ântul). Nicolae/ Com(una). Iazu – Ialomiţa.

Pe un Triod, Bucureşti, 1856, sunt mai multe inscripţii:
Pr(eot). Ec(onom). Nic(olae). Mateescu/ 23.IV.(1)938/ Sfântul Gheorghe a fost în anul 

1938 în ajunul Sf(intei). Învieri a Domnului, adică în Sâmbăta Mare.
Pr(eot). Ec(onom). Nic(olae). Mateescu/ În anul 1943 a fost în Vinerea Patimilor.
Pr(eot). Ec(onom). Nic(olae). Mateescu/ 24.(0)4.1943

Preotul DUMITRU PETCU (1948 – februarie 1976)

Din 1948, Parohia iazu a fost păstorită de Preotul dumitru Petcu, născut la 1906, 
venit din dobrogea și care s-a pensionat în anul 1976.

S-a născut la 25 februarie 1907, în Comuna Ostrov, Judeţul Constanţa. 

623   Consilier referent Preot Constantin COAdĂ, Conferinţele generale preoţeşti şi ale cântăreţilor, în „Tomis”, mai-iulie 
1943, p. 31-32.

624  „Tomis”, august-septembrie 1943, p. 37.
625  ePARHiA COnStAnŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69.
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Absolvent a 8 clase seminar.
A mai fost preot la negureni-Constanţa şi tonea – ialomiţa (azi Constanţa).
A fost căsătorit cu georgeta, casnică, cu care a avut un copil - george, născut la 4 

aprilie 1944.
La 20 ianuarie 1948 deplasându-se la iazu, Preotul dumitru Petcu n-a găsit pe 

Părintele nicolae mateescu pentru ca acesta să-i predea registrele, arhiva, dosarele şi toată 
averea bisericii. Pe toate acestea le-a luat în primire de la epitropie şi Consiliul Parohial.

La 1 martie 1948, Sindicatul Unit al Funcţionarilor publici trimitea Parohiei iazu o 
înştiinţare prin care cerea ca odată cu reţinerea cotizaţiei lunare să se mai reţină fiecărui 
salariat o sumă pentru menţinerea echipei de fotbal a sindicatului în divizia naţională B, 
o mândrie pentru sindicat.

La 13 martie 1948, Sindicatul Unit al Funcţionarilor publici trimitea Parohiei iazu 
o înştiinţare prin care cerea efectuarea unei munci voluntare de 2 ore.

La 31 aprilie 1948, conform unui Proces-verbal, la casa parohială, gardul şi grajdul 
parohiei aveau nevoie de reparaţii mărunte. Se hotăra ca reparaţiile casei parohiale să se 
facă de preotul de curând numit iar celelalte – de către parohie.

La 31 august 1948, Părintele primea de la Protoieria i Călăraşi Procesul-verbal de 
dare şi luare în primire a averii mobile şi imobile a Parohiei tonea unde funcţionase.

La 5 octombrie 1948 Prefectura Judeţului ialomiţa informa la adresa parohiei din 
20 septembrie 1948 că nu se putea aproba cererea pentru facerea unei colecte publice şi că 
parohia trebuia să se adreseze ministerului Cultelor pentru acea aprobare.

La 5 decembrie 1948, părintele paroh declara că are doar o casă; n-avea pământ 
arabil; spunea că a activat ca simpatizant al Frontului Plugarilor; a făcut parte din Crucea 
Roşie, Căminul Cultural şi Comitetul de sănătate din iazu.

În anul 1948, urmându-se vechiul obicei, s-au turnat lumânări pentru biserică 
(policandru şi sfeşnice) până s-a primit ordinul Sfintei (Arhi)episcopii, când mucurile s-au 
păstrat şi topindu-se s-a găsit la 31 decembrie 1948 cantitatea de ... kgr.

La 20 august 1949, părintele era anunţat că membrii clerului, preoţi şi cântăreţi, nu 
mai puteau fi organizaţi în sindicate, întrucât activau conform Legilor de organizare 
bisericească în Asociaţii profesionale şi cercuri pastorale.

Într-un Proces-verbal din 1949 se arăta: Constatăm. Parohia iazu, Judeţul ialomiţa, 
totdeauna a păstrat obiceiul ca în duminici şi sărbători să aprindă policandru, sfeşnicele 
împărăteşti şi în altar numai din fondul bisericii. Aceste lumânări se procurau din resturile 
de lumânări pe care un epitrop le turna în acest scop.

La 6 decembrie 1949, părintele era rugat de Protoierie să suplinească pe Părintele 
nicolae  Scordilă de la Valea Ciorii, suspendat pentru nerespectarea unui ordin.

La 25 octombrie 1949, printr-un Contract de închiriere, Părintele dumitru Petcu 
închiria de la Consiliul Parohial casa parohială, de la 1 aprilie 1949 până la 31 decembrie 
1949, pentru care plătea epitropiei lunar 322 lei, în total 2989 lei. 
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Prin Procesul-verbal din 30 ianuarie 1950 se hotăra ca enoriaşii Parohiei iazu să 
contribuie benevol, financiar sau cu mână de lucru, la reparaţia bisericii.

Prin Procesul-verbal din 31 mai 1950 se hotăra ca ioan d.d. Bracle, Badea Zetea şi 
dumitru grigorescu să fie angajaţi pentru montarea/demontarea schelelor necesare în 
interior pentru spălat biserica, pentru a repara stranele, a spăla catapeteasma. de asemenea 
– Barbu C. Voicu şi d. grigoraş, din iazu, pentru spălarea picturii interioare.

În Procesul-verbal din 18 aprilie 1951, alcătuit sub preşedenţia părintelui, se 
consemna: Lucrarea de reparaţie la biserică va începe după duminica tomii. Până atunci 
se vor aduce nisipul şi celelalte materiale. Părintele paroh va obţine aprobările necesare şi 
publicarea licitaţiei. epitropul cu câte un consilier va colecta suma de 100 lei de fiecare 
familie. Porumbul şi orzul proprietatea bisericii va fi vândut în scopul terminării lucrărilor 
de reparaţie.

În Procesul-verbal din 7 mai 1951, Părintele Protopop Petre Breteanu consemna că 
s-au strâns materialele şi banii pentru manoperă, pentru începerea lucrărilor de reparaţii la 
biserică, al căror deviz se ridica la 70000 lei. de asemenea, Părintele protopop arata că 
Părintele dumitru Petcu, în parohiile unde funcţionase înainte de a ajunge la iazu, 
construise 3 biserici şi o casă parohială.

La 24 iunie 1951, tencuitul interior şi exterior al bisericii era încheiat. Urma a se 
executa văruitul exterior.

La 15 iulie 1951, meşterul gruzaru din Bucu, nu se prezentase, scriind că e bolnav. 
Se hotăra aducerea lui sau recuperarea de la el a arvunei de 4.500 lei şi angajarea altui meşter.

La 22 iulie 1951, se hotăra a se da un ultimat meşterului gruzaru.
La 5 august 1951, se hotăra spălarea Catapetesmei, a geamurilor mânjite de var 

interior şi exterior; adunarea crucilor din curtea bisericii lângă clopotniţă.
Sfânta Cruce din Sfântul Altar, din faţa Sfintei mese, de la Biserica iazu consemnează 

o pioasă faptă a familiei Părintelui dumitru Petcu: 
ACeAStĂ SF(ÂntĂ). CRUCe S-A RenOVAt de FAmiLiA PReOt dUmitRU 

Şi geORgetA PetCU. 16 OCt(OmBRie). 1962. 
Părintele dumitru Petcu ne-a lăsat, la 1970, un preţios document, Istoricul Bisericii 

din Iazu, în care au fost consemnate multe date din tradiţia locală. În acel an toate parohiile 
Patriarhiei Române au alcătuit asemenea istorice, ataşate în faţa Inventarelor bisericilor.

La 16 februarie 1976 se aproba suplinirea Parohiei iazu, vacantă prin ieşirea la pensie 
a Preotului dumitru Petcu, de către Preotul ioan Popa de la Parohia gheorghe Lazăr, până 
la ocuparea postului de către un titular.

Preot Iconom Stavrofor CONSTANTIN N. NEACŞU 1976-2011

S-a născut la 30 ianuarie 1939, în Comuna Chiojdeanca, Judeţul Prahova, din 
părinţii maria şi nicolae neacşu. Soţie i-a fost neacșu maria, Învăţătoare la 

Şcoala generală cu clasele i-Viii din iazu.
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În perioada septembrie 1948 - iunie 1951 a urmat cursurile claselor primare (i-iV) 
în localitatea Chiojdeanca, Judeţul Prahova.

În perioada septembrie 1951 – iunie 1953 a urmat cursurile claselor gimnaziale 
(V-Vii) în localitatea Valea Boului, Judeţul Prahova.

În perioada septembrie 1953 – iunie 1958 a urmat cursurile Seminarului teologic 
Ortodox Sfântul neagoe Vodă Basarab din Curtea de Argeș.

În perioada septembrie 1958 – iunie 1962 a urmat cursurile institutului teologic de 
grad universitar din București susţinând examenul de licenţă cu tema Războiul şi pacea în 
învăţătura principalelor religii actuale, obţinând diploma de Licenţă în teologie nr. 8561 
conform procesului-verbal nr. 721/27 iunie 1962 și nr. 630/03 iulie 1962.

În perioada septembrie 1964 – iunie 1968 a urmat cursurile Liceului Mihai Viteazul 
din Slobozia.

Perioada septembrie 1968 – iunie 1972 a urmat cursurile Facultăţii de istorie-
geografie a Universităţii din București promovând examenul de stat în sesiunea ianuarie 
1973 conform Foii matricole copie după Registrul matricol, volum i, nr. 137/1968 și a 
diplomei nr 125.450 (8050)/04.12.1973.

după terminarea Facultăţii de teologie a fost încadrat ca profesor de muzică în anul 
1962, în localitatea Slon din Comuna Cerașu, Judeţul Prahova, dar după 5 luni a fost dat 
afară din învăţământ de către regimul comunist pe motiv că avea la baza pregătirii institutul 
de teologie și nu facultate laică.

În perioada 1963 – 1964 a fost angajat la Silozul din localitatea Slobozia, ca laborant.
În anul 1964, deoarece Seminarul teologic nu era recunoscut ca Liceu, a urmat 

cursurile Liceului de matematică-fizică Mihai Viteazul din Slobozia la Seral, absolvit cu 
diplomă de Bacalaureat.

În perioada septembrie 1964 – iunie 1973 a fost încadrat ca profesor suplinitor de 
muzică și istorie-geografie la Şcoala generală din localitatea tovărășia, Judeţul ialomiţa.

În perioada septembrie 1973 – aprilie 1976 a fost încadrat profesor titular pe postul 
de istorie-geografie la Şcoala generală din localitatea miloșești, Judeţul ialomiţa

La data de 26 aprilie 1976 a fost hirotonit întru diacon în Biserica cu hramul Sfântul 
gheorghe de la mânăstirea Cernica.

La data de 27 aprilie 1976 a fost hirotonit Preot pe seama Bisericii cu hramul Sfântul 
ierarh nicolae din Parohia/localitatea iazu, Comuna Scânteia, Judeţul ialomiţa la Catedrala 
Patriarhală din București, de către Preasfinţitul episcop Roman ialomiţeanul, episcop Vicar 
al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Şi-a îndeplinit practica liturgică la Catedrala Patriarhală din 
București.

În perioada 1 aprilie 1976 – 9 noiembrie 2009 a fost preot paroh la Parohia iazu.
după Revoluţia din 1989 a predat Religia la Şcoala generală iazu în perioada 

septembrie 1990 – iunie 1999 iar între septembrie 1995 – iunie 1999 a predat noul 
testament la Seminarul teologic Sfântul ioan gură de Aur din Slobozia.
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Între 9 noiembrie 2009 – 7 august 2011 (data decesului) ca preot pensionar a fost 
îmbisericit  la Parohia iazu, pe care o slujise cu devotament până la pensionare.

La data de 9 august 2011 a fost înmormântat în curtea Bisericii.
La 25 aprilie 1977, părintele înainta Arhiepiscopiei Bucureştilor deviz de reparaţii la 

Casa parohială.
La 18 august 1977, cimitirul parohial era administrat de Consiliul parohial, îngrijit 

de un paznic, care se bucură drept plată de folosirea locului viran precum şi de iarba din 
cimitir. Cimitirul mai dispunea de circa 120 locuri de veci. Locurile de veci se acordau 
gratuit.

La 30 septembrie 1976, părintele era invitat la slujba de resfinţire a Bisericii din 
Amara, pentru ziua de 10 octombrie 1976, de către Preasfinţitul Roman ialomiţeanul.

Părintele emitea la 12 septembrie 1978 o adeverinţă din care reieşea că elevul eugen 
Bulibaşa, viitor preot, pe atunci elev în anul ii la Seminarul teologic Ortodox din Bucureşti, 
în perioada vacanţei de vară efectuase muncă voluntară la Biserica din iazu, a cântat la 
slujbele religioase, s-a spovedit, s-a împărtăşit în Postul Adormirii maicii domnului.

La 23 noiembrie 1978, ca urmare a apelului direcţiei Culturale a Judeţului ialomiţa 
de a sprijini corala Casei de Cultură, Părintele a fost introdus în colectivul de corişti. Pentru 
aducerea la cunoştinţă a programului repetiţiilor era indicat Părintele ilie negoiţă.

La 8 august 1979, Protoieria Slobozia înştiinţa Parohia iazu că Arhiepiscopia 
Bucureştilor a luat act de recepţia definitivă a lucrărilor de împrejmuire a cimitirului parohial.

Părintele emitea la 12 septembrie 1980 o adeverinţă din care reieşea că elevul eugen 
Bulibaşa, elev în anul iV la Seminarul teologic ortodox din Bucureşti, în perioada vacanţei 
de vară efectuase muncă voluntară la Biserica din iazu, a cântat la slujbele religioase, s-a 
spovedit, s-a împărtăşit în Postul Adormirii maicii domnului.

Părintele emitea la 14 septembrie 1981 o adeverinţă din care reieşea că elevul eugen 
Bulibaşa în perioada vacanţei de vară efectuase muncă voluntară la Biserica din iazu, a cântat 
la slujbele religioase, s-a spovedit şi s-a împărtăşit în Postul Adormirii maicii domnului.

În volumul Preot iconom ioan mălăescu, Predici, târgu Jiu, 1914, este următoarea 
inscripţie a Părintelui Constantin neacşu:

6 iunie 1983/ Duminica Samarinencei. Duminică tristă p(en)t(ru). sat, că toţi oamenii 
cer de la D(umne)zeu apă care să învieze şi să reînvieze natura cea bântuită de secetă, precum 
H(risto)s cerea apă Samarinencei odinioară. 

Fiindcă în to(a)t(ă) vara ac(easta). a fost şi este secetă mare ca cea din (19)46, dar 
oamenii de acum sunt atât de eroi încât, cu mic cu mare, luptă şi zi şi noapte împotriva ac(estei). 
lipse de apă.

Toţi sunt mobilizaţi de P.C.R., de sindicat, de F.D.U.S., de Org(anizaţiile). de tineret şi 
pionieri şi alte organizaţii p(en)t(ru) a pune umărul la a scăpa ţara din restrişte.

Am îndemnat şi eu oamenii să participe cu şi mai mult elan la ac(eastă). îndatorire 
patriotică şi vitală.
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Continuarea inscripţiei de mai sus, pe altă pagină:
12 iunie (1983)/ După o secetă îndelungată, astă noapte 11/12 iunie a căzut o ploaie 

binefăcătoare brazdelor pământului.
Toată lumea zice: avem măcar mămăliguţă, dacă pâinea o să fie mai puţină.
A scăpat şi iarba pentru animale, ceea ce constituia un mare pericol pentru economia ţării 

noastre./ Pr(eot). Constantin Neacşu.
Pe Mineiul lunii Septembrie, e.i.B.m.B.O.R., Bucureşti, 1984, este următoarea inscripţie: 
Parohia Iazu/ Preot Neacşu Constantin/ Viorel
 „Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”.

 Preotul Iconom Stavrofor Consilier Auditor MARCEL-MIHAIL NEACŞU 
(2011- în prezent)
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DASCĂLII

La BRĂTIANU

La 6 decembrie 1922, epitropii Parohiei iazu arătau că Tudor I. Albu, din satul 
Brătianu, născut la 1885, căsătorit, absolvent a 5 clase primare, slujise ca dascăl 

la Biserica din Brătianu de 20 de ani, la recomandarea Părintelui manea georgescu, rugau 
pe Părintele Protopop al Protoieriei Urziceni a-i face formele de angajare. Li s-a răspuns că 
Biserica din Brătianu avea cântăreţ în persoana lui Anton C. Stanciu. În alte documente se 
scria că slujise ca dascăl la Biserica din Brătianu de 16 de ani.

La 13 septembrie 1923, Părintele Protopop de la Urziceni trimitea Preasfinţitului 
episcop al Constanţei un proces-verbal al epitropiei Bisericii parohiale din iazu, prin care 
se recomanda a fi numit cântăreţ la Biserica filială din Comuna Brătianu pe Tudor I. Stanciu, 
iar paracliser pe Radu Lica, ambii plătiţi din bugetul Comunei Brătianu, precum arăta 
decizia no. 6 din 15 iulie 1923 a Consiliului Comunal Brătianu.

Procesul-verbal al epitropiei iazu fusese încheiat în ziua de 5 august 1923. Se arăta 
că dascălul de la iazu nu putea fi la toate slujbele de la Brătianu şi se recomanda tudor i. 
Stanciu, care slujise neîntrerupt timp de 17 ani la Biserica din Brătianu (în alte documente 
slujise din anul 1900) şi-şi efectuase stagiul în armată, fiind demobilizat. Radu Lica, 
recomandat pentru paracliser, avea pe atunci 60 de ani şi slujise la Biserica din Brătianu 
încă de la sfinţirea acesteia, în 1902.

tudor i. Stanciu s-a născut la 25 decembrie 1885, după acte din Arhiva Protopopiatului 
Urziceni/Parohia Brătianu, în 1886, după Almanahul episcopiei Contanţa din 1936 (p. 
87) sau în 1887, după Registrul din 1923 al Protoieriei Urziceni, în Comuna Bucu-ialomiţa. 
S-a căsătorit la 10 mai 1910 şi era fără copii (în 1926). A absolvit 5 clase primare iar din 
punct de vedere militar făcea parte din Contingentul 1907, Regimentul 5 Călăraşi. A luptat 
în campania din 1916-1918. era cântăreţ practicant, fără şcoală şi fusese confirmat în 29 
martie 1924.

La 20 septembrie 1923, Sfânta episcopie a Constanţei trimitea decretele no. 934 şi 
no. 935 de numire a cântăreţului Tudor I. Stanciu şi paracliserului Radu Lica, pentru Biserica 
din Brătianu, cu începere de la 1 septembrie 1923.
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după alt document, la 26 septembrie 1923, Radu Lica primea decretul, emis la 23 
septembrie 1923, de numire ca paracliser la Biserica din Brătianu iar tudor i. Stanciu – pe 
cel de cântăreţ la aceeaşi biserică. 

La 12 martie 1923, Părintele Andrei Petru arăta Protoiereului că tudor i. Albu slujea 
ca dascăl la Brătianu fiind plătit de comună, după cum şi-a luat comuna angajament în anul 
1902 la fondarea bisericii, ca să întreţină cântăreţii ce-i va avea.

În ianuarie 1924, filia Brătianu a Parohiei iazu a devenit parohie de sine stătătoare.
La 11 martie 1924, Părintele Protopop de la Urziceni arăta Preasfinţitului episcop 

de Constanţa că până la declararea filiei Brătianu drept Parohia, slujitorii Bisericeşti de aici, 
Părintele manea georgescu şi dascălul tudor i. Stanciu, fuseseră plătiţi de comună şi cerea 
ca din acel moment, odată cu înfiinţarea noii parohii, aceştia să fie trecuţi la plata de către 
stat. de asemenea venea cu precizarea că hramul bisericii noii parohii era Sfinţii Voievozi, 
nu Sfântul nicolae.

tudor i. Stanciu, la 19 februarie 1924, era căsătorit legitim, nu avea copii, avea toate 
drepturile politice. La aceeaşi dată, Părintele manea georgescu nu mai recomanda pe 
paracliserul Radu Lica pentru a fi salariat la stat din cauza vârstei sale înaintate precum şi 
din cauza lipsei cunoştinţelor necesare.

tudor i. Stanciu era dascăl la Brătianu şi la 16 februarie 1925, când îşi supăra parohul 
prin anumite invective şi vicii, fapt pentru care a şi fost reclamat de acesta la protoierie, cu 
propunerea de destituire/ înlocuire. La fel se plângea părintele paroh de el şi în data de 3 
august 1927. 

tudor Stanciu era cântăreţ la Brătianu şi în anul 1936, alături de Ştefan V. Uncu626 
şi în anul 1946, alături de nicolae Leonte627.

La 6 iunie 1926, Părintele manea georgescu trimitea Protoieriei Urziceni o decizie 
a epitropiei Parohiei Brătianu pentru angajarea lui Gheorghe D. Soare, practicant de mai 
mult timp la Biserica din Brătianu, în postul ii de cântăreţ, vacant la acea dată. era născut 
la 1 iulie 1877, la Bălăneşti-Buzău, avea 4 clase primare, satisfăcuse serviciul militar, nu mai 
fusese dascăl şi era căsătorit legitim şi avea 9 copii: gheorghe – 21 ani, maria – 19 ani, ion 
– 17 ani, neculai – 14 ani, Frusina – 12 ani, Stana – 7 ani, ioana – 5 ani, Rada – 3 ani şi 
Oprea – 2 luni.

La 28 noiembrie 1927, Părintele manea georgescu atrăgea atenţia Protoieriei 
Urziceni că, deşi cântăreţul gheorghe d. Soare figura ca numit provizoriu de la 1 septembrie 
1927, la Parohia Brătianu, în Revista Tomis, septembrie 1927, p. 30, totuşi Parohia Brătianu 
nu primise nici o înştiinţare oficială privitor la acea angajare.

Cântăreţi la Brătianu au mai fost: Sterie Popescu, teodor Popescu, tudor Albu (în 
1923-după 1944), Ştefan Uncu (născut în anul 1909, absolvent de şcoală de cântăreţi şi 

626  ePARHiA COnStAnŢA, 10 ani..., p. 87.
627  ePARHiA COnStAnŢA, Calendarul pe anul 1946, Constanţa, 1946, p. 70.
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dascăl la Brătianu între 1 noiembrie 1933-1 aprilie 1936)628, ajuns cântăreţ la Patriarhie629, 
nicolae Leonte (în 1946).

Cântăreţul Ştefan V. Uncu a fost transferat de la Parohia Beştepe, Judeţul tulcea la 
Parohia Brătianu, Judeţul ialomiţa, la 1 noiembrie 1933630. de la Parohia Brătianu, a fost 
transferat la Parohia Ceacu, atunci în Judeţul ialomiţa, azi în Călăraşi, la 1 aprilie 1936631. 

La Parohia Brătianu/Scânteia au mai slujit următorii dascăli: - (1994-2002), Constantin 
Stoienel (2004-2010) dascăl şi Sanda georgeta Stoienel (2012-2016), îngrijitoare. 

 La IAZU

Grigore fiul lui Mincu şi Paracliserul Vasile Popa (la 1865). Primii slujitori 
nehirotoniţi cunoscuţi ai Bisericii din iazu sunt cei din Lista anului 1865: 

Cântăreţul Grigore sin Mincu şi Paracliserul Vasile Popa632.
Nicolae/Nicu Ionescu a fost cântăreţ la Iazu din 11 aprilie/22 martie 1892, când a fost 

numit, şi până la 1928. 
dintr-un Registru cu Personalul bisericesc şi Istoricele bisericilor, din 1923, din Arhiva 

Protopopiatului Urziceni, reiese că nicolae ionescu s-a născut la 18 mai 1878, la iazu. A 
mai avut o decizie de numire din Ordinul Sfintei mitropolii a Ungrovlahiei no. 1540 din 
21 aprilie 1921. era absolvent a 5 clase primare.

dintr-un Tabel de funcţionarii, agenţii, lucrătorii, oamenii de serviciu, etc., ai statului, 
judeţelor, comunelor şi instituţiilor de binefacere aflaţi în serviciu pe ziua de 1 iunie 1922, în 
care erau înscrişi dascălii, dar şi din alte acte aflăm că, la iazu, dascăl era Nicu/Nicolae Ionescu, 
cântăreţ practicant, căsătorit, cu patru copii, dascăl din 11 aprilie/22 martie 1892. Într-un 
alt Tabel din 1922, se arăta că nicolae ionescu, dascăl la iazu era Reuşit la examen cu 4 
gr(adaţii). examenul avusese loc în anul 1924 şi l-a promovat cu media 6,33. 

Cântăreţul Nicolae Ionescu este trecut în statele de plată din anii 1898-1899, 1900, 
1903, 1914, 1916 şi 1917 (cu menţiunea mobilizat).

În Bugetele Parohiei iazu pe anii financiari 1908-1909, 1909-1910 şi 1910-1911 sunt 
înscrişi dascălii Nicolae Ionescu şi Constantin Stanciu, a căror remuneraţie era trecută la 
Cheltuielile Bisericii filiale Sfinţii Voievozi, din Brătianu633.

mitropolitul Primat Konon, la 23 septembrie 1918, înainta ministrului Cultelor, 
Administraţiei Casei Bisericii, Raportul Protopopului de Urziceni nr. 306 din 31 iulie 1918, 
cu personalul bisericesc demobilizat care-și reluase postul.

628  ePARHiA COnStAnŢA, 10 ani ..., p. 87.
629  A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 1044/1943. textul citat îl găsim aproape identic la A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 

486/1946.
630  „Tomis”, iunie 1934, p. 156.
631   „Tomis”, mai 1936, p. 161.
632  V.A. UReCHiA, Liste ..., f. 351v – 352f, nr. 133.
633  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1690/1908, f. 9, 10v; dosar nr. 1691/1909, f. 13v; dosar. nr. 

1647/1910, f. 8, 9v.
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Între preoţii şi dascălii menţionaţi se afla şi dascălul Nicolae Ionescu, de la Parohia 
iazu, reîntors la post la 1 iunie 1918634.

În 1920-1921, cântăreţi erau Nicolae Ionescu şi Anton C. Stanciu. La fel în 1923: 
Nicolae Ionescu la iazu şi Anton C. Stanciu la Brătianu.

Registrul Protopopiatului Urziceni de la 1923 scrie despre el că a servit 32 ani cântăreţ, 
adică ar fi slujit până în anul 1924, dar, la 23 ianuarie 1928, într-o adresă de înaintare a 
noului Inventar al Bisericii din iazu, alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru unificarea 
Bisericii Ortodoxe Române, din 1925, erau trecuţi drept cântăreţi: i Nicolae Ionescu şi ii 
Anton C. Stanciu.

Niţă B. Ionescu (1894-1896, 1898) 
Cântăreţul Niţă B. Ionescu este trecut în statele de plată din anii 1894-1896 şi 1898.
Nicolae Tomescu (1894-1896, 1904 şi 1907)
Cântăreţul Nicolae Tomescu, absolvent a 5 clase rurale/ primare, este trecut în statele 

de plată din anii 1894-1896, 1904 şi 1907.
Constantin Stanciu (1900-1918)
Constantin Stanciu, absolvent a 5 clase rurale/ primare, a fost dascăl între 1900 şi 1918. 

numele său este trecut în statele de plată din anii 1900, 1903-1904, 1907, 1914, 1916-1917.
În Bugetele Parohiei iazu pe anii financiari 1908-1909, 1909-1910 şi 1910-1911 sunt 

înscrişi dascălii Nicolae Ionescu şi Constantin Stanciu, a căror remuneraţie era trecută la 
Cheltuielile Bisericii filiale Sfinţii Voievozi, din Brătianu635.

La 1 mai 1918, dascălul Constantin Stanciu a decedat636.
Anton C. Stanciu (1919-după 1958)
În 2 martie 1919 era numit al doilea cântăreţ la Parohia iazu în persoana lui Anton 

C. Stanciu.
În perioada 1919 – după 1958, dascăl a fost Anton C. Stanciu, născut la 18 iunie 1900, 

în iazu, căsătorit cu Paraschiva, casnică, absolvent de 5 clase primare, absolvent de şcoală 
de cântăreţi (sau cu diplomă de asimilare), numit în anul 1919, cu ordinul nr. 687/1919 al 
Sfintei mitropolii Ungrovlahiei; cântăreţ ii în 1936 şi în 1946637. 

era cântăreţ cu examen de asimilare în 1941; la 1942 era trecut în actele bisericești 
cu școală; dascăl în 1949, 7 mai 1951 şi la 6 decembrie 1958.

A avut 6 copii: ion născut la 2 aprilie 1921; Radu – 22 mai 1923; dobre – 12 
septembrie 1925; drăguţa – 20 septembrie 1927; marin – 21 ianuarie 1932; maria – 26 
octombrie 1934. 

A fost numit bugetar plătit de stat din 1/6/21 martie 1919.

634  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 795/1918, f. 42.
635  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 1690/1908, f. 9, 10v; dosar nr. 1691/1909, f. 13v; dosar. nr. 

1647/1910, f. 8, 9v.
636  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar nr. 795/1918, f. 21.
637  ePARHiA COnStAnŢA, 10 ani ..., p. 85, 91; ePARHiA COnStAnŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69, 72.
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La 5 decembrie 1948 declara că are pe numele lui 3,75 ha şi pe numele soţiei – 2,50 ha 
teren arabil şi o casă de locuit. 

La 6 decembrie 1958, Părintele Paroh dumitru Petcu anunţa Protoieria Raion 
Slobozia că dascălul Anton Stanciu avea să fie trecut ca zilier. el reuşise să formeze în biserică 
cântarea omofonă cu 7-8 oameni şi 30-40 fete.

În 1920-1921, cântăreţi erau Nicolae Ionescu şi Anton C. Stanciu. La fel în 1923: 
Nicolae Ionescu la iazu şi Anton C. Stanciu la Brătianu.

În Procesul-verbal de predare-primire a inventarului Bisericii parohiale din iazu, din 
30 noiembrie 1927 este semnat de epitropii C. Stan, d. enache şi A. n. Loagăr, precum şi 
de Consilierii parohiali: ivan gh. Radu, Stan Caicaş, nicolae neacşu, d.P. grigorie, nae 
mitu, Nicolae Ionescu-Cântăreţ, Stroe năstase, gh. Cristocea şi Stanciu decu.

La 23 ianuarie 1928, într-o adresă de înaintare a noului Inventar al Bisericii din iazu, 
alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru unificarea Bisericii Ortodoxe Române, din 
1925, erau trecuţi drept cântăreţi: i Nicolae Ionescu şi ii Anton C. Stanciu.

Radu N. Toma (1939 – 1971/înainte de 1977)
Radu N. Toma a fost cântăreţ în perioada 1939 – 1971/înainte de 1977. S-a născut la 

28 iunie 1916, în iazu, avea diplomă de cântăreţ, iar în armată gradul de sergent. era 
absolvent al Şcolii de cântăreţi în 1941. 

S-a căsătorit cu Florica, casnică. Au avut 6 copii: Adelaida, născută la 1 decembrie 
1939, traian născut la 26 octombrie 1942, maria iustina născută la 16 ianuarie 1944, nelei 
iustin născut la 28 iunie 1946, doina și toma ion născut la 6 noiembrie 1957.

În 1939, membru activ al Căminului Cultural Barbu Ştefănescu Delavrancea din 
Comuna iazu era şi cântăreţul Radu Toma638.

Alături de dascălul Anton C. Stanciu, la iazu era în 1946 cântăreţul Radu Toma639.
La 5 decembrie 1948 declara că deţine pe numele lui 3,50 ha iar pe numele soţiei 

5,75 ha teren arabil și o casă de locuit. Avea 32 ani.
era cântăreţ și la 7 mai 1951 și în 1971. La 7 decembrie 1977 se vorbea despre el ca 

despre fostul cântăreţ.
Ilie Florea (înainte de 1949)
În 1949, în actele bisericești, Ilie Florea era numit fostul cântăreţ.
Dumitru Z. Stan (1979 -1989)
În actele anilor 1979, 1986, 1987 și 1989, dascăl era Dumitru Z. Stan.
Nicolae Eftimie (2002-2009, 2011-2014) 
dascăl la iazu, în perioadele 2002-2009, 2011-2014 și profesor de Religie la Şcoala 

ion Roată a fost și teologul Nicolae Eftimie, absolvent al Şcolii de cântăreţi de la Călărași, al 
Facultăţii de teologie din Constanţa, Universitatea Ovidius. 

Ionuţ Bucur (2010)

638  „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
639  ePARHiA COnStAnŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69, 72.
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În 2010, dascăl a fost Ionuţ Bucur. 
Alin Dumitru Ivancea (din 2014)
În prezent, începând din anul 2014, dascăl este Alin Dumitru Ivancea, absolvent al 

Seminarului ioan gură de Aur din Slobozia și al Facultăţii de teologie din Constanţa, din 
cadrul Universităţii Ovidius și masterand la Facultatea de teologie Justinian Patriarhul din 
București.
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NEAMURI ŞI PORECLE

01. AngHeL neAgU zis tARĂU 64. mAneA

02. AndReeSCU 65. mARin C. mARin zis PÂS

03. AndRei CHiRU zis iCi 66. miRCiOi dUmitRU zis BOAitĂ

04. AngHeLeSCU iOAnA zis ROŞCA 67. mARCU iOn zis BiLĂ

05. AndRei dUmitRU zis COBe 68. mARCU iOAnAzis tÂRnOAgĂ

06. APOStOL ŞteFAn zis tAndiCĂ 69. miRCiOi neLU zis FRiPtA

07. APOStOL iOn zis gAgU 70.  miRCiOi gigi zis gĂgĂUŞ

08. BOBOCeA 71.  mOLdOVeAnU eLenA zisă 
CARAOACĂ

09. BUCUR VASiLe zis BORŞ 72. miHALCeA zis miCUŢU

10. BORdei 73. mOiSe SAndU zis ŢigAnU

11. BULiBAŞA mARCeL zis StUFU 74. miHAi iOn zis neBUnU

12. BULiBAŞA BiŢA zis COdeL 75. mUŞAt

13. BURCHi gHeORgHe 76. mAtACHe zis gURiŢĂ OARBĂ

14. BAdeA iOn 77. mUŞinĂ

15. BURLACU 78. miHĂiLĂ

16. CHeRŞUnARU mAndA zis CiZmARU 79. mOiSe

17. CReŢU iOn zis tĂtĂU 80. miRiCĂ zis Vidi

18. CAiCAŞ 81. mURgU

19. CRĂCiUn niCOLAe zis tROAŞCĂ 82. miSCHiU

20. COmĂneSCU ALeXAndRU 83. neACŞU mARiAn zis OARU

21. COndRUZ 84. niCOLAe dRAgOŞ zis BORnAZ

22. CRiStOCeA iOn zis LeV 85. neAgU iOn zis tAtARU

23. CĂPRĂROiU 86. niŢU dRAgU zis POPA

24. CĂPRĂRUŞ 87. nĂStASe iOn zis PACLiŢĂ

25. COnStAndACHe zis BĂJAn 88. nĂStASe mARiAn zis COPOiU

26. CReAngĂ mARiA zis CAtĂRU 89. niCOLAe AUReL zis SPiRtU

27. CHeLU 90. neAgU VLAd zis COLŢeAnU
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28. COmĂneSCU 91. niCA gHeORgHe zis VAngĂ

29.  COnStAntin niCOLAe zis CiUReA 92. OAnCeA

30. dOBRin 93. POmPiLe zis BÂŢĂ

31. dUmitRU StAnA zis dUmAn 94. PAnĂ SteLA zis BÂZdÂgAn

32. deCU PetRe zis ŞOŞOiU 95. PAVeL AUReL zis Udi

33. dUmitRU zis ŢACURide 96. RAdU AgHeAnA zis COLeAŞĂ

34. dinU ŞteFAn zis mUnteAnU 97.  RAdU mARin zis PAtRiA 
zis CAtROne

35. dUmUtRU C. StAn zis mOCAnU 98. RĂdUCU

36. dOBRe mARin zis tiAde 99. StAn iOAnA zis BRÂnZĂ

37. dOBRe niCOLAe zis PĂPĂLĂU 100. StAn niCOLAe zis PARŞULeA

38. dUmitRACHe 101. SAndU mARiA zis mAnŞOn

39. dAmiAn 102. ŞteFAn gH.mARin zis COBZARU

40. dUgHeAnĂ 103. ŞteFAn niCOLAe zis CULiŢĂ

41. dAVid 104. StĂneSCU

42. dOBRin iOneL zis PĂLĂLie 105. teŞiLeAnU

43. dURBACĂ 106. tOmA AUReL zis COŢAi

44. enACHe zis BORŞ 107. tOmA dAn zis ZAmBi

45. enACHe mARiAn zis VÂRLAn 108. tROtUŞ tUdOR

46. FĂtU mARiA zis COStiCeL 109. tALABĂ

47. FLOReA dRAgOmiR zis tOPOR 110. tUdOSe

48. gAe 111. tOPALĂ

49. gRigORe ene zis BRUtARU 112. ULmeAnU

50. gRigORe niCOLAe zis PRiPitU 113. UdReA neCULAi zis LAtA

51. gOideA 114. URSĂCHeSCU

52. gHeOneA 115. VOineSCU tUdOReL

53. HĂBĂRUŞ 116. VOiCU zis mAngU

54. iVAn iOneL zis ŢĂŞt 117. VASiLeSCU AnA zis dOgARU

55. PAnĂ SteLA zis BÂZdÂgAn 118. VOiCULeŢ AUReL zis gĂinĂ FRiPtĂ

56. iCHim PetRe zis FUSU 119. VASiLe

57. iOn 120. VOROgHeAnĂ

58. iLie tUdOR zis BAn 121. ZAineA iOn zis AVÂRe

59. iACOB 122. ZLOteA dUmitRU

60. iLie gHeORgHe zis gAmBULeA 123.  ZLOteA gigeL zis BOAnŢĂ

61. iOSiF iOn zis SPÂRCACi 124. ZLOteA RAdU zis CHitUŢĂ

62. LOAgĂR zis ŞOAiCĂ 125. ZLOteA VASiLiCA zis HOHAiZĂR

63. mĂRgĂRit
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PREOŢI DIN IAZU

Preot EUGEN BULIBAŞA
născut la data de 24 martie 1960, în localitatea iazu.
1967-1975 - Şcoala generală iazu.
1975-1977 - Liceul teoretic din Slobozia.
1977-1982 - Seminarul teologic din București.
1983-1987 - institutul teologic Ortodox din București.
10 august 1988 - hirotonit preot pe seama Parohiei Coșereni-ialomiţa, 

Protopopiatul Urziceni, unde a slujit până în anul 1993.
1994-1995 - preot la Parohia mărcuţa-București.
1996-2015 – preot la Parohia Sfântul Vasile-Cotroceni (de la Răzoare-București).
2000-2005 - Facultatea de drept, Universitatea București.
2005-2007 – masterat la Facultatea de Filosofie, drept comunitar.
2007-2009 – masterat în teologie, drept bisericesc.

Preot VIOREL VASILE
născut la 21 aprilie 1974.
1981-1990 – Şcoala generală din Scânteia.
1991-1993 – Şcoala de cântăreţi bisericești din turnu măgurele.
1993-1996 – grup Şcolar Vaceslav Harnaj din București.
1996-2000 – Facultatea de teologie Ortodoxă, Universitatea București.
2000-2007 – Profesor de Religie la Suceava.
30 noiembrie 2007 – hirotonit diacon de Presfinţitul Siluan al italiei.
5 octombrie 2008 – hirotonit preot pe seama Parohiei Sfântul teodor tiron – locali-

tatea Angguilara Sabadia, italia, unde slujește și astăzi.

Preot NICUŞOR DUMITRU
născut la data de 15 septembrie 1978. 
Clasele primare i-Vi la Şcoala generală iazu, având învăţătoare pe doamna maria 

neacșu.
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Clasele Vii-Vii la Şcoala nr. 2 Slobozia.
1992-1995 – Şcoala de cântăreţi bisericești din domnești-Argeș.
1996-1999 - Liceul Mihai Eminescu din Slobozia.
2004-2008 – Facultatea de teologie de la Pitești, secţia Pastorală.
5 octombrie 2008 – hirotonit preot pe seama Parohiei Staţiunea mărculești, 

Protopopiatul Slobozia.
2010 – transferat la Parohia dorobanţu, Protopopiatul Călărași.

Preot COSTEL AUGUSTIN
născut la data de 18 mai 1984 în orașul Ţăndărei, Judeţul ialomiţa. 
1990-1993 - Clasele i-ii și primele 2 trimestre din clasa a iii-a în Ţăndărei, trimestrul 

3 la Şcoala nr. 2 din Slobozia, 
1993-1998 - clasele iV-Viii la Şcoala generală iazu. 
1998-2003 - Seminarul teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia.
2003-2005 - Facultatea de teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, din București.
2012-2013 - transferat la Facultatea de teologie Ortodoxă a Universităţii Ovidius, 

din Constanţa.
2005 - hirotonit preot pe seama Parohiei malu i-ialomiţa, Protopopiatul Urziceni.
2011 - obţine definitivatul în preoţie.
16 noiembrie 2015 - transferat preot ii la Parohia gârbovi-ialomiţa, Protopopiatul 

Urziceni.
Soţia: Cristiana Augustin, născută Petecilă, la 9 mai 1986, la București, din gura Văii, 

Comuna Sudiţi-ialomiţa, secretară la Şcoala malu – ialomiţa în perioada 2010-2014.
Are doi copii: Angel ionuţ născut la 6 iunie 2005 și maria daniela născută la 13 august 

2014.

Preot IONUŢ-CĂTĂLIN DUMITRU
născut la 4 iulie 1985, la Slobozia, Judeţul ialomiţa.
1992-2000 - Clasele i-Viii la Liceul tehnologic Înălţarea Domnului din Slobozia 

(Şcoala generală nr. 6).
2000-2001 - Clasa a iX-a La grupul Şcolar Alexandru Ioan Cuza din Slobozia.
2001-2006 - Seminarul teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia.
2006-2010 - Universitatea Ovidius din Constanţa, Facultatea de teologie, teologie 

Pastorală.
2015 - Universitatea București, Facultatea de teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul 

- masterat la specializarea Pastoraţie şi viaţă liturgică.
2011-2012 - cântăreţ bisericesc la mănăstirea Sfinţii Voievozi din Slobozia.
14 mai 2012 - hirotonit preot pe seama Parohiei Orboiești, Protopopiatul Slobozia, 

unde este slujitor și astăzi.
În iulie 2014 a obţinut definitivatul în preoţie.
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Preot Consilier MARCEL-MIHAIL NEACŞU

Student Teolog NICOLAE UDREA
este menţionat în presa din 1939 ca membru activ, împreună cu Părintele iconom 

nicolae mateescu, al Căminului Cultural Barbu Ştefănescu Delavrancea din iazu alături de 
învăţătorii Costea d. Broască, directorul școlii, dumitru L. Crăciun, Andrei Udrea, 
doctoriţa R. Ceamnliski și cântăreţul Radu Toma640.

Probabil a fost fiul Învăţătorului Andrei Udrea.

Teolog GEORGE DANIEL NEACŞU
Absolvent al Seminarului teologic din Slobozia și al Facultăţii de teologie Justinian 

Patriarhul, din București.
În prezent lucrează la Asigurări ing București.

Teolog NICOLAE EFTIMIE
Absolvent al Şcolii de cântăreţi de la Călărași, al Facultăţii de teologie Ortodoxă din 

Constanţa, Universitatea Ovidius. 
A fost dascăl la iazu și Profesor de Religie la Şcoala ion Roată - ialomiţa.

640  „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
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MONUMENTE ISTORICE

I. REZERVAŢII ARHEOLOGICE
La iazu nu s-au făcut cercetări arheologice.

II. ANSAMBLURI DE ARHITECTURĂ
Biserica Sfântul ierarh nicolae, construită în 1845.
Clopotniţa de zid, din curtea bisericii, la intrarea în curtea bisericii, construită în 

1989, cu osârdia Părintelui Constantin neacșu.

III. MONUMENTE DE ARTĂ PLASTICĂ  
ŞI CU VALOARE MEMORIALĂ

Crucile din curtea bisericii din anii 1821, 1832 și 1844; o cruce mare, de piatră, 
din 1864, din curtea bisericii, la sud de altar, cu inscripţie cu litere chirilice 

excizate, pe faţada vestică, o cruce din piatră, numită de leac, din 17 martie 1875, aflată în 
mijlocul unui chioșc de lemn din curtea bisericii, ridicată de Părintele david iliescu, precum 
și o cruce din piatră așezată sub clopotniţă, pusă demult lângă un puţ, azi astupat.

monumentul eroilor, pe care este scris textul: 
gLORie VeŞniCĂ eROiLOR/ CARe S-AU JeRtFit PentRU/ inde Pen-

denŢA Şi APĂRAReA/ PAtRi(e)i În RĂZBOiUL AntiFASCiSt.
deasupra acestei inscripţii se află o mică stemă, încrustată, de formă rotundă, având 

2 spice de grâu (unul în stânga, unul în dreapta), având în mijloc o ancoră peste care se 
suprapune un X mare. dedesubt scrie: AVSAP.

AVSAP este prescurtarea de la Asociaţia Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei, 
tânăra armată civilă.

În 1952, printr-un decret al Prezidiului marii Adunări naţionale (decretul nr. 415, 
din 30 noiembrie), a luat naștere Asociaţia Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei 
(aflată în subordinea Consiliului de miniștri), organizaţie paramilitară de masă, în care 
putea activa, pe bază de voluntariat, orice cetăţean al Republicii Populare Române, care 
împlinise vârsta de 16 ani. 
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Asociaţia a fost constituită după modelul Asociaţiei Voluntare Unionale pentru 
Sprijinirea Armatei, Aviaţiei și Flotei - dOSAAF din URSS (fondată în 1927). 

membrii asociaţiei erau pregătiţi pentru a deveni cadre calificate în agricultură și 
industrie, dar și pentru a fi gata în orice moment să apere cu arma în mână republica 
populară. 

noua organizaţie era chemată să-și aducă contribuţia la pregătirea populaţiei, 
necuprinsă la momentul respectiv în cadrul forţelor armate. 

Prima organizatie AVSAP a fost înfiinţată la 28 mai 1953 la Atelierele griviţa Roșie 
din București și era compusă din 400 de muncitori. În 1961, numărul salariaţilor membri 
ai AVSAP crescuse la 4.500.

din punct de vedere organizatoric, AVSAP-ul avea, la nivel naţional, un Comitet 
Organizatoric Central, iar la nivel local - comitete organizatorice regionale, raionale, 
orășenești și organizaţii de bază (fabrici și uzine, gAC-uri, gAS-uri, Smt-uri). 

Aceste structuri erau conduse de ofiţeri activi ai mFA, activiști salarizaţi și voluntari 
(pregătiţi în școlile centrale ale Comitetului Central Organizatoric), care se ocupau de 
organizare, agitaţie și propagandă (întâlniri între membri AVSAP și sportivi fruntași, veterani 
de război, aviatori; proiecţii cinematografice; concursuri; excursii la locurile istorice etc.). 

Organele de conducere erau alese, după modelul partidului unic, de jos în sus, prin 
vot deschis.

La intrarea în AVSAP, voluntarii primeau un carnet de membru, de culoare albastră, 
cu o insignă și erau datori să plătească o cotizaţie modică lunară. 

ei erau iniţiaţi în diferite discipline militare, tehnico-militare, de aviaţie și marină, în 
cadrul numeroaselor cursuri, cluburi și cercuri de conducători și mecanici auto, de 
motocicliști și tractoriști, de constructori de poduri și drumuri, de transmisiuni. O serie 
întreagă de radiocluburi de radioamatori înfiinţate în anii 1950 au continuat să funcţioneze 
și după 1989.

Sporturile care se practicau sub egida AVSAP erau: parașutismul, planorismul, 
aeromodelismul (practicate în școlile de aviaţie ale organizaţiei), navomodelismul, 
poliatlonul nautic, tirul, schiul și călăria. 

instituţii similare AVSAP-ului existau și în celelalte ţări socialiste: Clubul Central al 
Apărării și Sportiv (R.P. Chineză), dOSAAF (URSS), dOSO (R.P. Bulgară), Asociaţia 
pentru Sport și tehnica-gSt (R.d. germană). 

Aceste „asociaţii surori” din ţările cu democraţie populară, corespondau între ele pe 
diverse teme și organizau concursuri internaţionale de tir, motocros, înot, schi etc.

numărul membrilor asociaţiei a crescut de la an la an, astfel pentru anul 1959, 
AVSAP-ul număra 1.380.766 de membri, iar în 1960, 2.343.103 de membri. 

Cu toate că AVSAP-ul a format de-a lungul anilor mii și mii de specialiști, a organizat 
zeci de mii de conferinţe și a obţinut o serie întreagă de rezultate notabile în practicarea 
sportului de masă, activitatea asociaţiei pe linia pregătirii populaţiei pentru apărarea patriei 
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nu s-a ridicat la parametrii scontaţi. Acest fapt a dus la desfiinţarea AVSAP-ului pe 3 martie 
1962, prin contopirea ei cu Uniunea de Cultură Fizică și Sport (UCFS)641.

monumentul eroilor a fost ridicat în primă fază în curtea școlii noi, care a fost dată 
în folosinţă în anul 1962. este ultimul an în care se mai poate vorbi despre AVSAP și de 
aceea îl considerăm ca an al ridicării acestui monument.

Ulterior, între anii 1968-1970, Primăria a mutat monumentul în locul actual, vis-a-vis 
de școală, prin grija Învăţătorului Florea george, care era în perioada aceea și Viceprimar.

IV. OBIECTE CU VALOARE DE PATRIMONIU

Icoane, obiecte, veşminte şi cărţi bisericeşti, sfinte antimise, epitafe, candelabre, 
cele două clopote din clopotniţă, acte bisericeşti, obiecte de artă populară.

În biserică se păstrează un policandru de alamă cu 6 braţe donat de Arhimandritul 
gavriil Slobozeanu în anul 1845, un candelabru din naos, din 1929, o cruce de bine-
cuvântare din 1940. Acestea sunt monumentele istorice pe care autorii le consideră ca atare, 
nedeclarate oficial.

641  http://stirile.rol.ro/gata-pentru-munca-si-aparare-19340.html.
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CUM AM PLECAT DIN ŢARA VALAHIEI 
ÎNDREPTÂNDU-NE CĂTRE ŢARA NOASTRĂ 

1658

PAUL din Alep, 
în ACAdemiA ROmÂnĂ, Paul din Alep, Jurnal de Călătorie în Moldova şi Valahia 

ediţie şi traducere adnotată de ioan FeOdOROV, editura Academiei Române 
Bucureşti, muzeul Brăilei-editura istros, Brăila, 2014, p. 423-424

Am plecat de la Bucureşti la 9 ale lunii septembrie (1658). Am mers la Fīntīnā 
Rāğ, adică Fântâna Rece, care se află în mijlocul unui lac mare, iar de acolo 

ne-am dus la un sat numit Sulimanu, care dă faimă întregului ţinut. 
A doua zi am coborât în nişte sate de pe râul ialomiţa, pomenit mai înainte, care 

seamănă cu [cele din oaza] gūţa de la damasc642 şi pe care le surpaseră tătarii.

DESPRE MÂNĂSTIREA 
SF(ÂNTUL). MIHAIL DE LA SLOBOZIA

De aici am coborât la o mânăstire cu hramul Sf(ântul). mihail, [Căpetenia] 
Oştilor cereşti, numită Şlūbūğīyā Yānākī, adică Slobozia643 lui Ianache644. Acest 

ianache a fost cel care a înălţat mânăstirea Sf(ântul). Sava de la iaşi, în moldova. 
ne-au povestit că el a trimis de a răscumpărat pe cheltuiala lui, din Ţara tătarilor, o 

mulţime de prinşi cazaci, bărbaţi şi femei, i-a slobozit şi i-a aşezat ca robi împrejurul acestei 
mănăstiri. de aceea se numeşte Slobozia în valahă, adică scăpare645. 

642  nota 1163 a traducătorului: „(…) Şi atunci bagi de seamă că damascul nu e decât o fericită oază, un vis întruchipat 
al pustiului”, remarca marcu BeZA în Jurnalul călătoriei sale în Levant, în pasajul în care descria această frumoasă 
oază din jurul capitalei Siriei (Pe tărâmuri biblice. Palestina, Siria şi ţările învecinate, București, 1934, p. 133). V(ezi). 
supra, n. 1109.

643  nota 1164 a traducătorului: În ms. Waqf, „donaţie pioasă către un așezământ de cult”, cuvânt folosit aici pentru a 
explica situaţia ctitoriei lui ianache, fără legătură cu semnificaţia termenului în dreptul islamic. Autorul folosește 
uneori în text cuvinte din vocabularul islamic, când ele descriu cel mai corect realităţile noi pe care dorește să le explice.

644  nota 1165 a traducătorului: Autorul (Paul de Alep, n.n.) se referă la ianache Caragea (...)
645  nota 1166 a traducătorului: Autorul redă explicaţia primită, care nu este singura. Potrivit lui grigore tocilescu, slo-

bozia era un sat „slobod de sarcini, și slobod orișicine a se stabili într-nsul, fără deosebire de naţionalitate”. despre 
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[mânăstirea] se află pe râul ialomiţa cel pomenit. În locul acela el seamănă cu o mare, 
atât de multe râuri se varsă în el. este un pod din trunchiuri de lemn peste care se poate 
trece [râul]. noi l-am trecut cu barca. 

[Lăcaşul] are jur-împrejur un zid de piatră mare de tot, ca de cetate, căci de aici până 
la Silistra este cale de o zi. 

Am poposit aici până la Ziua Crucii, din pricina ploilor bogate şi a grindinei care a 
căzut în această lună septembrie, a tunetelor, fulgerelor şi şuvoaielor care au curs întruna.

Am plecat apoi de aici, mergând pe un şes întins, pe o vreme de primăvară îmbălsămată. 
Ţinuturile acestea sunt vestite pentru creşterea cailor, căci sunt aici cai de preţ, frumoşi şi 
de rasă bună.

A doua zi am sosit la râul Siret şi am intrat în Brăila. Alături se află un sat întins, prin 
care am trecut doar, şi puţin mai departe se află un pod peste râu, unde este hotarul dintre 
moldova şi Valahia. Brăila a rămas în dreapta noastră. de la podul acesta până la galaţi este 
cale de două ceasuri.

această definiţie și altele v(ezi). matei d. Vlad, Asemănări şi deosebiri între „sloboziile” şi satele de colonizare din Ţara 
Românească şi Moldova, (în) „Studii”, 25, 1972, nr. 1, p. 137-143.



224

ÎMPROPRIETĂRIŢII LA 1864

în A.n.i.C., Fond ministerul Agriculturii şi domeniilor 
Reforma Agrară din 1864, Judeţul ialomiţa, dosar nr. 665

Pentru documentarea acestui capitol am studiat actele din A.n.i.C., Fond 
ministerul Agriculturii şi domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul 

ialomiţa, dosar nr. 665. Unele dintre ele sunt copii trimise de ministerul domeniilor 
Primăriei iazu, care la un moment dat nu le mai avea. Le redăm mai jos fie în transcriere, 
fie în parafrază.

***
9 martie 1865/ Venind în Comuna Smirna, de pe proprietatea mânăstirii Slobozia 

şi făcând operaţiunea prevăzută la art. 24 din Legea rurală, am constatat: 73 fruntaşi646, 25 
mijlocaşi647, 7 cu mâinile, 13 numai cu locul pentru casă şi grădină/ (total) 118 (...) foşti 
clăcaşi la 14 august anul 1864 (...) cărora urmează a li se da pentru împroprietărire pogoane 
1030, prăjini 4 şi 47200 stânjeni quadra pentru casă şi grădină, pentru care se dă drept 
despăgubire (pentru) proprietăţi lei 145,475 parale 30, osebiţi de cei au locuri de casă. (...)

Semnat delegat(ul). Fiscului d. Radian/ delegat(ul). Comunelor t. ionescu.
Secretar Şt(e)f(an). dragomirescu
11 martie 1865/ Venind în Comuna Iazu, de pe proprietatea mânăstirii Slobozia şi 

făcând operaţiunea prevăzută la art. 24 din Legea rurală, am constatat: 90 fruntaşi, 19 
mijlocaşi, 5 cu mâinile, 12 numai cu locul pentru casă şi grădină/ (total) 126 (...) la 14 
august anul 1864 (...) urmează a li se da pentru împroprietărire pogoane 1161, 4 prăjini, 
50.400 stânjeni vâtraţi pentru casă şi grădină, pentru care se dă drept despăgubire (pentru) 
proprietăţi lei 162,814, osebiţi de Preoţi şi (de) cei cu numai locul de casă. (...)

Semnat delegat(ul). Fiscului d. Radian/ delegat(ul). Comunelor t. ionescu. 
Secretar Şt(e)f(an). dragomirescu.
22 martie 1866/ Primăria Comunei iazu

646  FRUntAŞi = ţărani cu 4 boi
647  miJLOCAŞi = ţărani cu 2 boi.
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măsurătoarea pământului legiuit, cuvenit locuitorilor acestui sat iazul şi trupului său 
Smirna, proprietate a Statului, din Plasa Bălţii, districtul ialomiţa, făcându-se de către 
domnul inginer i.d. Bălăşescu conform angajamentului ce are cu Onor. ministerul de 
Finanţe, s-a primit la această Primărie planul şi actul de delimitare al pământului măsurat 
şi s-a dat aceasta spre ştiinţa şi cunoştinţa Onor. ministerul Finanţelor.
Primar d. Rădulescu.

În Caietul pentru delimitarea moşiei Statului iazul, din districtul ialomiţa, Plasa 
Balta, aflăm că inginerul hotarnic i.d. Bălăşescu a încheiat Actul de delimitare în 22 martie 
1866, legalizat de Primăria iazu, prin Primar d. Rădulescu şi notar indescifrabil, de faţă cu 
ion Bucur Petcu, arendaşul moşiei şi delegatul ministerului de Finanţe/Proprietăţii, cu 
dinu Coca, delegatul locuitorilor satului iazul şi cu Bucur Solomon, delegatul locuitorilor 
cătunului Smirna.

S-a constatat că ambele sate cuprind 163 fruntaşi, 44 mijlocaşi, 12 toporaşi648, 25 
nevolnici649 şi 2 preoţi iar pământul ce li se cuvenea după Legea Rurală din 14 august 1864 
era, în total, 2319 + 1116/1296 pogoane.

Locuitorilor satului iazu s-au dat 1243 + 942/1296 pogoane iar celor din cătunul 
Smirna – 1075 + 660/1296 pogoane.

În cuprinsul fiecărui sat s-a rezervat şi Proprietăţii câte 10 pogoane pentru acareturile 
sale de atunci şi din viitor.

Vatra satului iazu a fost măsurată drept 120940 st(ân)j(eni)./ 93 pogoane şi 412 stj 
iar a satului Smirna – 76658 stj/ 59 şi 194 stj, rezultând un total de 197598 stj/ 152 şi 606 
stj, după cum semnează i. gheorghe Antonescu.

Se cuvenea din vatra satului la 163 fruntaşi, 44 mijlocaşi, 12 ..., 25 nevolnici şi 2 preoţi, 
în total 244, câte 498 stj egal cu 121512 stj sau 93 pogoane 984 stj; pentru islaz – 58 pogoane 
918 stj.

Numele clăcaşilor din Smirna
Fruntaşi: 1. Radu neacşu, 2. Simion Comşa, 3. neagu Orăşanu, 4. ghiţă Popa, 5. 

ion dumitru, 6. negoiţă Stoian, 7. ilie Sburături, 8. Stan gheorghe, 9. niţă teriacă, 10. 
ioan teriacă, 11. ion neagu, 12. neculae Piterişcă, 13. ion neamţu, 14. Radu teriacă, 15. 
niţă Bercea, 16. tudor mircea, 17. Agapie Berbec, 18. ion Frăţilă, 19. gheorghe mircea, 
20. gheorghe Stoian, 21. Chiru Radu, 22. Fătu sin Fătu, 23. Bucur Solomon, 24. Bucur 
turcea, 25. gheorghe Banciu, 26. ioan turcea, 27. david muşină, 28. Vasile tampă, 29. 

648  tOPORAŞ=pălmaș.
649  neVOLniC, -ă, nevolnici, -ce, adj., s. m. și f. = 1. adj. s. m. și f., (Pop.) (Om) care este lipsit de putere fizică, de forţă; 

(om) slab, neputincios; (om) incapabil, neajutorat. 2. S. m. și f. și (Înv.) Supus; iobag, șerb. Aici este vorba de cei 
neputincioși, incapabili de a munci măcar cu palmele, în lipsa a doi sau patru boi, asemenea mijlocașilor și fruntașilor. 
nevolnicilor li s-au dat doar locuri de casă și grădină.
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dobre neamţu, 30. Ştefan marian, 31. ilie drăgan, 32. iacob Zorca, 33. Voicu Spulberă, 
34. dumitru muşină, 35. ioan gheorghe, 36. Stan neagu, 37. gheorghe toader, 38. Radu 
Croială, 39. ioan Zangor, 41. Vasile Zangor, 42. ioan titirică, 43. Patre tatu, 44. Postal. 
Pastramă, 45. Avram Zorca, 46. Savu Lungu, 47. ilie giol, 48. ene giolu, 49. neculae 
mustaţă, 50. mihai Stoian, 51. Voinea titirişcă, 52. gavrilă Curcubăţ, 53. Brad tudor, 54. 
niţă gica, 55. ichim giolu, 56. dumitru ..., 57. Luca enescu, 58. Cost. Fanescu, 59. trifon 
Brăcaciu, 60. ioan Petrea, 61. neculae Rotaru, 62. Stoica munteanu, 63. iacob noiaşu, 64. 
ion Cilibianu, 65. Bratu Perşoiu, 66. dumitru mitrofanu, 67. ion Hodoru, 68. ion david, 
69. neculae Oprea, 70. gheorghe Jalea, 71. niţă Aron, 72. ion Oancea, 73. neculae terzea.

mijlocaşi: 1. Bucur nuşină, 2. neculae ghebanu, 3. ion ghancea, 4. ion Flocaş, 5. 
gheorghe militaru, 6. manea Spiridon, 7. Savu neamţu, 8. Ştefan iuga, 9. ion Sandu, 10. 
ion drăghiciu, 11. Savu moldoveanu, 12. Andrei tudor, 13 neculae Popa, 14. Hrist. Stoian, 
15. dumitru Fetecău, 16. ion moldoveanu, 17. neculae, 18. ilie Palcău, 19. gheorghe 
Solomon, 20. dumitru Burlacu, 21. Bucur Flocaş, 22. toma Stroe, 23. ion Onişcă, 24. Aron 
munteanu, 25. gheorghe mehedinţă. 

Pălmaşi: 1. Petrea Badea, 2. neculae Badea, 3. toader terzea, 4. Stan ion, 5. ion 
Solomon, 6. gheorghe Fetecău, 7. irimia Baciu.

Cei cu loc de grădină şi de casă: 1. ioan Şincan, 2. dinu Oprea, 3. dumitru Oprea, 
4. ioniţă Oprea, 5. Sterian Vasile, 6. iordache Oancea, 7. Stanciu tomcearu, 8. ion Solomon, 
9. Chivasiu gheorghe, 10. Ana matei, 11. marica i. Solomon, 12. ion Oprea, 13. necula 
neculae.

Numele clăcaşilor din Iazu
Fruntaşi: 1. Vlad Păpurică, 2. Stroe dobrin, 3. ion dobrin, 4. Anghel Caicaşu, 5. 

năstase Potecă, 6. Anghel Cherşu, 7. neacşu Costac, 8. neculae david, 9. Udrea Caicaşu, 
10. Slotea Coca, 11. Barbu dobrin, 12. dumitrache Radu, 13. ene Caicaşu, 14. dimiean 
dragomir, 15. Radu dimiean, 16. dragomir Puiu, 17. Stan dumitru, 18. Stan doru, 19. 
dumitru ion, 20. dobre Coca, 21. niţu Popală, 22. mihai Ştefan, 23. dinu Armă, 24. 
neculae Bornazu, 25. Costea Bangalu, 26. Felu Sasu, 27. Răducanu Armă, 28. Andrei 
dimiean, 29. ion Caicaşu, 30. Apostol Caicaşu, 31. Pană Coca, 32. dobre Armă, 33. iosif 
Braşovu, 34. mitu Voicu, 35 Zosim Barbu, 36. trandafir Coca, 37. dinu Coca, 38. gheorghe 
Rădulescu, 39. ivan Radu, 40. dumitrache Loagărru, 41. neagu sin neagu, 42. ion Anghel, 
43. gheorghe Strătulat, 44. Radu ivan, 45. Ştefan Coca, 46. dumitru Coca, 47. gheorghe 
Coca, 48. ene doru, 49. Radu gânsacu, 50. dumitru manea, 51. toader moise, 52. Stan 
Brânză, 53. micu moise, 54. manea gânsacu, 55. Şărban neleapcă, 56. Stan Potecă, 57. 
Radu moroeanu, 58. matache moroeanu, 59. Stanciu moise, 60. dumitru Banţoiu, 61. 
Udrea sin Udrea, 62. Călin gânsacu, 63. ion neagu, 64. toma Păşceanu, 65. ilie Armă, 66. 
Voicu Stămate, 67. manea Păşceanu, 68. Andrei Coca, 69. Stan Anghel, 70. Zainea 
neleapcă, 71. trifu gânsacu, 72. Stan Peiu, 73. Stan Caicaşu, 74. enache Udrea, 75. grigore 
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Radu, 76. Preda istrate, 77. gheorghe Zaharescu, 78. Crăciun Barbu, 79. gheorghe 
Stămate, 80. ion gurgulea, 81. Crăciun ilie, 82. Vasile Armă, 83. Apostu Loagar, 84. 
gheorghe Şt. doru, 85. tudor Slotea, 86. grigore topală, 87. Petrea Bangăl, 88. iancu 
necula, 89. gheorghe Paşceanu, 90. Vasile Anghel.

mijlocaşi: 1. Stroe tătaru, 2. neculae tataru, 3. Radu Zetu Căpriţă, 4. ion tudor, 
5. Stan topală, 6. tudor Potecă, 7. niţu Panţu, 8. iosif Stroe, 9. ion Stămatu, 10. ion Baboiu, 
11. niţă muşa, 12. neculae Stoe, 13. tudor Stămate, 14. Udrea Alecse, 15. grigore topală, 
16. moise Bodeanu, 17. ion toader, 18. ion Radu, 19. mihai Crangă.

Pălmaşi: 1. Stanciu Baboiu, 2. Stanciu Armă, 3. ivan mocanu, 4. nuţa Văduvă, 5. 
Vasile gheorghe.

Cei cu loc de grădină şi de casă: 1. Costandin Băjanu, 2. ion toleancă, 3. gheorghe 
Rogojină, 4. gheorghe Oae, 5. Stanciu Oae, 6. dobrin Caicaşu, 7. Crăciun topală, 8. Radu 
necula, 9. gheorghe Bornazu, 10. neagu micu, 11. marin Bojanu, 12. Chiranu Secu.

A.n.i.C., Fond ministerul Agriculturii şi domeniilor, Reforma Agrară din 1864, 
Judeţul ialomiţa, dosar nr. 665 conţine şi un Registru de delimitarea al Comunei Criviţa 
(viitoarea griviţa), J(udeţul). ialomiţa, 1881. el are legătura cu moşia, proprietate a statului 
Lata Sărata-iazu. de aceea îi găsim locul şi aici, mai ales pentru a înţelege mărimea acestei 
vechi moşii.

Act de delimitare 
al însurăţeilor împroprietăriţi conform art. 5 şi 6 

din Legea rurală din anul 1864
Subsemnatul, fiind însărcinat de către onorabila Administraţiunea domeniilor şi 

Pădurilor Statului, prin ordinul cu nr. 249321 din 26 iulie 1881, ca să delimitez pământul 
însurăţeilor împroprietăriţi la Comuna nouă Criviţa de pe proprietatea statului Lata Sărata-
iazu, din Judeţul ialomiţa, Plasa Balta, conform art. 5 şi 6 a Legii rurale din anul 1864, după 
ce mai întâi am format cu domnul membru al Comitetului Permanent al Judeţului ialomiţa 
şi domnului Primar al Comunei Smirna, 

actele de împroprietărire prin care se prevede a se da locuri la numita comună pentru 
350 capi de familie, apoi în vederea acestor acte, a regulamentului dat de către onorabila 
Administraţiune a domeniilor şi Pădurilor Statului prin care se hotărăşte a se da fiecărui 
individ câte zece pogoane în ţarină ca loc de arătură fâneaţă şi islaz şi câte un pogon în sat 
pentru casă şi grădină şi a instrucţiunilor date lor de către onorabila Administraţiune a 
domeniilor Statului prin ordinul sus citat relativ la cuantumul de pogoane cât trebuie a se 
lăsa pentru islaz şi cât să se dea pentru arătură şi după ce mai întâi, în unire cu domnul 
membru al Comitetului Permanent, cu domnul primar al Comunei Smirna şi majoritatea 
însurăţeilor, am ales porţiunea de moşie unde să li se delimiteze locurile de casă, arătură şi 
islaz, la care alegere a consimţit şi domnul arendaş, fiind făcută atât în avantajul statului cât 
şi a locuitorilor; 

am procedat la scoaterea în plan şi delimitarea acelui teren precum urmează;
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servindu-ne la ridicarea în plan de planşetă şi lanţul metric650 la care am raportat 
stânjenul Şerban Vodă în lungime de 1,9665m; 

iar din metodele pentru măsurătoare ce se practică cu planşeta, am preferat metoda 
zisă pe perimetru sau drumuire, astfel: (...)

Separarea pogoanelor cuvenite fiecărui locuitor s-a făcut prin muşuroaie mari 
conform instrucţiunilor, atât la câmp, pentru locurile de arătură, cât şi în sat, pentru locurile 
de casă iar drumurile şi pieţele publice din sat pe lângă muşuroaie şi prin tragerea brazdelor 
cu plugul.

după terminarea măsurătorii s-au dat în posesiunea fiecărui locuitor locul ce i se 
cuvenea grupându-se după voinţa lor pe sate şi rudenii.

Anul 1882 iulie 16.
Quard general Clasa i inginer topograf g. Bartolemeu

Registru indicativ de numele sătenilor împroprietăriţilor 
după art. 5 şi 6 a Legii rurale din anul 1864 

şi de câtimea de pământ ce li s-a dat din

Moşia Statului Lata Sărata-Iazu
Pământuri rezervate: localul Primăriei şi Cazărmii: 1 ha şi 24 c. are; locul şcolii: 1 ha 

şi 24 c.are; biserica şi servitorii bisericii: 1 ha, 50 a. re şi 33 c. are; piaţa publică: 3 ha şi 66 
c. are; cimitir:  2 ha şi 45 c. are; conacul proprietăţii statului: 2 ha, 50 a. re şi 60 c. are; 
drumuri: 31 ha, 81 a. re şi 55 c. are; călcarea despre Chioibăseşti: -,

Din Ciocile: 1. Costantin turtoiu, 2. tudor turtoiu, 3. ion Robescu, 4. Vasile 
Cojocaru, 5. Pandele dobre, 6. ioan matacu, 7. dinu ghiţă, 8. ioan ghiţă mare, 9. ioan 
ghiţă micu, 10. ioan (Bucur) Sandu, 11. Candelu Stoica, 12. ghica Candelu, 13. Zaharia 
mitrea, 14. dumitrache mitrea, 15. tache mitrea, 16. dumitrache Belimu, 17. dumitru 
Şerbanu, 18. marin ion, 19. dumitru nedelcu, 20. negoiţă Vasile,

22. gheorghe dumitraşcu, 23. iacov mardare, 24. mirea iacov mardare, 25. 
Constantin negoiţă mocăneţ, 26. trandafir matei Voinea, 27. gheorghe Bogdan, 28. dinu 
mihai, 29. Vasile gheorghe, 30. ion gheorghe, 31. marin Preda,

33. dragomir turtoiu, 34. tache Preda Ulmenu, 35. iacov Stan,
Din Perieţi: 21. ilie dumitraşcu, 89. Ştefan Stoica, 
Din Chichinetu: 32. ion Preda, 46. neculai Ţapu, 47. neculai Acsente Pârlitu, 48. 

dumitru Acsente, 49. marin ionescu, 50. ion (Frunză) Oprea, 51. neculai Curcanu, 52. 
trandafu Sterea,

Din Chichinetu Chioibăseşti: 116. Stan Căpriţă, 269. iorgu Căpriţă, 312. Preotul Stan 
dumitrescu, 326. neagu Oprea, 327. neculai Şt. ghizuroiu, 332. Stancu R. Vlăsceanu, 333. 
Stoica gheorghe, 334. Zaharia gheorghe, 335. ioan Popa, 336. nichifor Udrea Chioibaşu, 

650  LAnŢ, lanţuri, s.n. = instrument format dintr-un șir de vergele groase, cu care se măsoară lungimile de teren.
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337. gheorghe grigore, 338. nistor Preda, 339. Apostol grigore, 340 ichim tudor, 341. 
Stan Botea Chiţu, 342. Andrei Udrea, 343. ioan Voicu, 344. n. Ciocanu, 345. Zamfir nistor, 
346. Fătu nistor, 347. nistor ioan Chioibaşu, 348. dumitru Cărbureanu, 349. neculai 
Radu nistor, 350. ioan neculai grigore,

Din Choibăseşti: 330. tache t. tatăruş, 
Din Roşiori: 36. grigore Pastramă, 37. dragomir Pastramă, 38. gheorghe Bercu, 39. 

ion Hudea, 40. Voicu Lepădatu, 41. Radu Lepădatu,
43. tănase dumitru, 44. Costantin Lepădatu, 45. neculai Chiţoiu,
325. ioan Constantin,
328. Oprea Costache, 329. Stan tatu, 
Din Smirna: 42. Costantin iacov, 197. neculai dragomir, 198. ion Bogdan, 199. 

neculai Bâlbâe, 200. duţu ioan, 202. ion Rogojină, 203. niţa Stanciu, 204. gh. R. 
Sârbulescu, 205. gh. m. Brăcăcescu, 206. negoiţă niţa, 207. ioan munteanu, 208. dumitra 
Văduva lui ene Balgiu, 209. ene Zamfir mihăilescu, 210. niţă necula, 211. Voinea damian, 
212. ghiţă dumitru, 213. manea Petriceanu, 214. tudora Văduva lui damian, 215. neculai 
ion, 216. ion Olteanu, 217. Voinea Chirieacu, 218. Chirieacu negoiţă, 219. david 
Sburătură, 220. tănase gheorghe, 221. neculai V. ghibâldanu, 222. dumitru ghiţă 
ghibâldanu, 223. Alecu marinescu, 224. Petre Stoica, 225. Bucur gheorghe, 226. ioan 
gheorghe Solomon, 227. ioan Chiru

229. Bucur dinu, 230. ghiţă n. mustăţea, 231. ioan n. mustăţea, 232. grigore 
mihalcea, 233. Văduva ioan Caloianu, 234. Zaharia Lungociu, 235. dumitru ioan, 236. 
Zainea Stan, 237. ioan neculai, 238. gheorghe Simion, 239. manda V. ghiolduş, 240. 
tudor marinescu, 241. moise maicanu, 

243. ioan Agape, 244. dumitru Sava, 245. Constantin C. Burlacu, 246. niţă Zangură, 
247. ilie Lazăr, 248. Radu Cristea, 249. Constantin d. Cilibeanu, 250. neculai Chiţu, 251. 
ioan Filip, 252. iacov gavrilă, 253. niţă gavrilă, 254. tudor gheorghe, 255. trandafir 
ioan, 256. neculai ioan găureanu, 257. ioan toma, 258. gheorghe Sandu, 259. Zaharia 
Christea, 260. Stan Aron munteanu, 261. ioan Cristea, 262. marin negoşină, 263. niţa 
ion, 264. maria Văduva lui nică Bardă, 265. Bucur Şenchea, 266. Oprea gimbăşanu, 267. 
ioan n. Rotaru, 268. gheorghe niţă Aron, 

270. dumitru Căpriţă, 
322. Văduva Ana lui matei moldoveanu, 323. tănase Oprea, 324. Ştefan irimia,
Din Brătescu: 53. Chiru năstase, 54. niţă Vasile, 55. neagu dragomir, 56. dincă 

dragomir, 57. Panait Vasile, 58. Petre Şerban, 59. Radu distraru, 60. distraru Vasile, 61. 
tudoran Condruzu, 62. Lica Buga, 63. mandache ioan, 64. dragomir marin, 65. Vasile 
niţa Buga, 66. Radu negoiţă, 67. ion niţă Buga, 68. dumitru Fundulea, 69. enache năstase, 
70. dragomir turcu, 71. Anghel Ruşinoiu, 72. gheorghe Radu Lungu, 73. Vasile mihalcea, 

75. toma dragomir, 76. dumitrache Acsente, 77. ioan dragomir, 78. neculai 
Cojocaru, 79. iosif ioan moroianu, 80. Vlad n. Cojocaru, 81. neculai ioan moroianu, 82. 
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Bucur moroianu, 83. Stoian neculai Şocât, 84. niţă Silvestru, 85. năstase tacciu, 86. ioan 
Oancea, 87. gheorghe gorgăneanu, 88. ghiţă muşina,

90. nedelcu Condruzu, 94. Radu sin Radu, 95. gheorghe Busuiocu,
147. gheorghe n. mocanu, 148. gheorghe noaghe,
316. ion manea, 317. ioan Acsente, 318. ioan gh. Voicu, 319. Stan Papacioc, 320. 

Stanciu ioniţă, 321. Vlad dumitru
331. gheorghe muşat
Din Câlnăeni: 74. Ştefan Stoian Basarabeanu,
91. Vasile Barbu, 92. Vasile Bratu, 93. Barbu Stoica,
96. Andrei ioan, 97. tache mocanu, 98. Vasile moise, 99. ioniţă i. Vlase, 100. 

Costantinu Hotaru, 101. Anghel ioan, 192. matei neculai, 103. dumitru enache, 104. 
neculai Clăticiu, 105. ghiţă necula, 106. Bobocea ioan, 107. mirică Chiţoiu, 108. Pandele 
necula, 109. gheorghe Scorţeiu, 110. dumitru Caloianu, 111. ioan dinu Alecsianu, 112. 
gheorghe Aldea, 113. ioan Plopană, 114, Vasile dinu Alexianu, 115. gheorghe iosif,

117. ioan ionescu, 118. ghinea Radu, 119. Stanu Jelescu, 120. Stan Petre, 121. Stoica 
toader, 122. ilie Radu, 123. mihai toader, 124. Radu Chiru, 125. Ştefan Bujorea, 126. 
Anton toader, 127. iosif enache, 128. gheorghe Stroe, 129. neculai Sperchezu, 130. 
neculai mihai, 131. tănase Oancea, 132. gheorghe nica, 133. ioan damian Cazan, 134. 
damian sin damian, 135. Stoica ioan, 136. Stoica damian, 137. Bancu Chircă, 138. Florea 
Chircă, 139. Preotul Călin ionescu, 140. gheorghe Ştefan, 141. enache Buzea, 142. Bratu 
mihăilă Capră, 143. ioan enache Buzea, 144. tache Chiţu, 145. neculai enache Buzea, 
146. ioan niţu Curea,

149. dumitru Vasile, 150. Ştefan Stoica Costandache, 151. Lică ioan, 152. iordache 
Oancea, 153. Radu munteanu, 154. Sandu Ţiţeicu, 155. Preotul Ştefan georgescu, 156. 
neculai Ştefan Bujoarea, 157. gheorghe macelaru, 158. Cristea Lazăr, 159. gheorghe Fătu, 
160. grigore Fătu, 161. neculai ioan Jipa, 162. ioniţă negulescu, 163. marin ionescu, 164. 
dumitrache mihai, 165. Radu ioan Cernica, 166. iordache manea, 167. neculai iacov, 
168. Zaharia munteanu, 169. neculai niţă, 170. Stroe dragomir, 171. Constantin Pasalău, 
172. Pascu mocanu, 173. drăgan Radu, 174. drăghici Zaharia, 175. Vasile sin Vasile, 176. 
Vasile gatea, 177. nutu Vioreanu, 178. neculai Cristea, 179. dumitru Sandu, 180. Radu 
mihai, 181. ilie Bratu, 182. dumitru n. ene, 183. trifan ene, 184. ioan Bratu, 185. neculai 
Pârvu, 186. neculai i. Cârligeanu, 187. dobre Radu Pârvu, 188. Vlad neagu, 189. maria 
Văduva lui ioan Calbăru, 190. gheorghe Clatici, 191. Stan tatu Voicu, 192. ioan tatu 
Voicu, 193. Urse Coman, 194. niţă ioan Calbăru, 195. ion ion gheorghe, 196. Constantin 
i. Calbăru, 

201. nedelcu gheorghe, 
313. ioan Sperchezu, 314. ioan neagu ene, 315. Ştefan Vasile, 
din Colţea: 228. Chiriacu Samoilă, 
din Jugureanu: 242. gheorghe graur, 
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din Padina: 271. Cristea ioan, 272. Vasile Ştefan mihăilă, 273. Ştefan ion Hogea,
din Pribegi: 274. ioan Zaharia, 275. Bucur niţă, 276. Stoica Brescanu, 277. Ştefan 

Florea, 278. Vasile Ursanu, 279. toader Costinu, 280. ioan Pasalău, 281. Costantin Roşu, 
282. dragan Săitan, 283. Alixandru Vasile, 284. ioan Andrei, 285. iancu munteanu, 286. 
Petre Şerban, 287. gheorghe Popa, 288. Vasile munteanu, 289. david mangiurea, 290. 
gheorghe drăgoi, 291. niţa militaru, 292. ioan Roşu, 293. dan sin dan, 294. ioan enescu, 
295. Aron Cupeş, 296. Scarlatu Aron, 297. Stan minea, 298. Stoica dobre, 299. Radu 
dobre, 300. tudor Anton Oprescu, 301. Alecse A. ion, 302. trifan Braşov, 303. ghiţă 
Braşov, 304. ioan S. tudurache, 305. iosif Achim, 306. Oprea Cojocaru, 307. Simion 
maxim, 308. Bucur Popescu, 309. ioan Perşinaru, 310. ioan Petre, 311. gheorghe 
Râşnoveanu.
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MONOGRAFIA SATULUI IAZU 
15 noiembrie 1873

Învăţător Ştefan iOneSCU 
în BiBLiOteCA ACAdemiei ROmÂne, Manuscrisul Românesc 227, 

Răspunsul învăţătorilor la Chestionarul lu 
 Alexandru ODOBESCU, Judeţul ialomiţa, f. 238f, 239f, 239v

România 27 n(oiem)br(i)e (1)873
(Ştampilă rotundă cu înscrisul: PLAS(A) BALtA. diStRiCtU(L) iALOmiŢA. 

ŞCO(A)LA COm(Unei). iAZU)/ Anulu 1873 no(i)embrie 15

domnule Revisore
Am honore a ve înainta pre lângă aqiasta adresă esemplaru sau răspuns la 

Cestionariulu archiologicu spre quele de cuviinţă.
Primiţi ve rogu d-(omnu)lle Revisore încredinţările osibitei melle consideraţii
Învăţătoru Ştefanu ionescu
d(omniei) Selle domnului Revisoru a lu Şcoliloru din Judeţiulu ialomiţa
no 30/ A se înainta d(omnu)lui ministru în originalu 

Revisor i. michailescu

Răspunsu la Cestionariu archiologicu
Asupra întrebări(i) que ni se faque prin Cestionariu archiologicu atașatu la ordinulu 

d-(umnea)voastră no 423 ân privinţa vechiloru așăzăminte, sub semnatulu făcendu 
ântrebare la o(a)meni Bătreni Preoţi Bisericești pazsnic de hotare ai aquestei moșâi, am 
aflatu que pe ace(a)stă moșâe ân depărtare de cinci chilometri spre meza no(a)pte de 
Comuna iazu se află unu Lacu Baltă ce portă numirea de Laculu tatarului. 

Se zice quă ân centrulu lui este un isvoru de apă, dară nu se po(a)te constata de ore 
que apa este mare de unu metru.
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Spre apusu de Comuna iazu este un podu de pământu quare po(a)rtă numirea de 
quându cu tatari, ân lungime de treizeci metri, (î)nălţimea de doi metri 1/2, lăţimea de 
șase metri, direcţiunea spre meză zi și trece peste uă valle acestu.
Acestu podu âmi spunu o(a)meni(i) Batreni quă este făcutu de tătari din timpurile quelle 
mai antique.

Pe de oparte se servea de trecea peste uă apă que în vechime inunda laturea despre 
meză a aqueste moșâi.

iară pe de alta le servea quă zăgazu la morile ce uă dinio(a)ră au avutu tătari ân 
aquelle locu numitu iazu vechiu.

Se mai zice din povestiri bătrânești quă aru fi fostu satu tătărăscu dare alte urme nu 
se vădu de câtu espusulu podu și satulu compusu numai de Bordee.

Apa de quare se zice quă aquellu podu le servea de trecerea peste ia âși avea 
ânceputulu de la coda lăţi din două cismelle que era făcute totu de tatari.

Coda lăţi se află spre apusu de Comuna iazu, ânsă cu plecarea tătarului dupe aceste 
locuri au astupatu acelle cismelle cu lână, mărăcini și altele, după cum âmi spunu Bătrâni 
nu mai există espusile cismelle.

Spre meză zi de Comuna iazu este matca espusei ape que âși avea ânceputulu cum 
zisei de la coda lăţi ân timpulu de faciă, pe locurile quelle mai adânci quându plouă se 
strânge apă și apa aceia este sărată ânsă nu știu din que de vine fară numai quă ân timpulu 
de vară și primăvară quându este arșâţă se vede pe acea matcă ân sufaţa pămentului sare; 
apoi nu știu pamentulu este săratu sau că conţine ân cavernele salle suterane va fi mai multă 
sare.

Aqueste sântu antiquităţile que am pututu descoperi ân jurulu aquestei comuni.
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ÎMPROPRIETĂRIŢII LA 1879

în A.n.i.C., Fond ministerul Agriculturii şi domeniilor, 
Reforma Agrară din 1864, Judeţul ialomiţa, dosar nr. 665

Comuna iazu, Plasa Balta, Judeţul ialomiţa-Balta
Registru indicativ de numele sătenilor împroprietăriţi, după art. 5 şi 6 din Legea 

Rurală, şi de cătimea de pământ ce li s-a dat de pe moşia Statului iazu (Lata Sărata)

nr. 
curent

numele şi prenumele 
împroprietăriţilor
Comuna la care  
aparţineau: iazu

tarlaua A

În sat În ţarină total Pogoane

ha ari c. ari ha ari c. ari ha ari c. ari unităţi fracţii

1 dobre dumitru - 49 89 4 98 89 5 48 78 -

2 decu Potecu - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

3 grigore mardale - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

4 Preotu david eliescu - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

5 marinu Slotea - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

6 nita Udrea - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

7 Vasile grigoriu - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

8 Radu ilie - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

9 Andrei matei - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

10 Radu Vasile - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

11 Stanciu dimian - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

12 neculae ilie - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

13 Coca Ştefan - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

14 Preotul Andrei Petru - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

15 Radu neculae - - - 5 48 78 5 48 78 11 --
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16 Costandache Bojanu - - - 5 48 78 5 48 78 11 -

17 gheorghe Oa(i)e - - - 5 48 78 5 48 78 11 -

18 Şcoala - 49 89 8 48 11 8 98 - 18 -

19 Cimitirul 1 49 67 - - - 1 49 67 3 -

20 drumurile - - - - - - 2 79 84 5 609

Suma - - - - - - 106 56 71 213 609

Adică două sute treisprezece 609/1000 pogoane date însurăţeilor din moşia Statului 
iazu (Lata Sărata) la 1879, iulie, în cincisprezece.

inginer hotarnic major groza
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CAIETUL PREOTULUI ŞI ÎNVĂŢĂTORULUI 
ANDREI PETRU 

1884

în BiBLiOteCA ACAdemiei ROmÂne,  
Manuscrisul Românesc 3424, Răspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui  

B.P. Haşdeu, 1884, Judeţul ialomiţa, f. 218f - 234v

fila 218 faţă
nr. 23/ Învăţătorul Şcolei din Comuna iazu/ Ca(i)etu(l)

Pentru adunarea datelor privitoare la Limba Română
Învăţător Preotul Andrei PetRU

fila 219 faţă
1. Pe aici poporul rostesce pe a, trecut în ă. de ex(emplu). mălaiu, măgar.
2. În uzu(l) poporului de a rosti vorbele, aşa de ex(emplu). dăruire, mărire, pătimire 

sau în e, â, câne, mâine, pâine.
3. Îmbătrânire, înlesnire, înfocare, îmbărbătare etc.
4. Se zice seară, fată, masă. de ex(emplu). Aseară am fost la cafenea. masa este de nuc.
5. Pe aici uzul poporului e de a zice rumân iar nu român, dormim iar nu durmim.
6. Poporul zice curat: umblu, unghiu, unghie etc.
7. Sunt cuvinte pronunciate de popor după adevăratul lor sens (de ex) fără a adăuga 

pe n înaintea lui iu de la finele vorbei. de ex(emplu). călcâiu ear nu călcâniu; cuiu ear nu 
cuniu etc.

8. de asemenea sunt cuvinte în care li s-a muiat în i. de ex(emplu). taiu ear nu taliu, 
puiu ear nu puliu, iepure ear nu liepure.

9. nu se aude vocalele a şi o prelungite ci numai în pronunciul lor. d(e) ex(emplu). 
cal ear nu caal, boi ear nu booi, vacă ear nu vaacă etc.

10. Adeseori poporul rostesce pe u de la finele unui cuvânt fără articol întreg. de 
ex(emplu). omu cinstit este iubit de toţi.
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fila 219 verso
11. iar verbul fac, faci îl pronunciă bine. de ex(emplu). Ce trebuie să faci? Faci ce 

am vorbit amândoi? Însă la cuvântul oameni, băieţi, câini şi altele pronuciă pe i scurt de la 
fine în i lung. de ex(emplu). am văzut mulţi băieţii jucându-se.

12. Se zice curat cuvinte, minte, morminte, vine, mine iar nu cuvente, mente, 
mormente, vene, mene etc.

13. diftongul oa se pronunciă bine; aşa că se audu amândouă sunetele d’o potrivă. 
de ex(emplu). doagă, coardă etc.

14. În unele vorbe se pronunciă bine diftongul ea. d(e). ex(emplu). ceapă, cearşaf, 
oaea ear în altele se pronunciă ia în locu de ea. de ex(emplu). ciasornic, ciaşcă.

15. nu se rostesce în vorbirea poporului pe aici, lege sau merge, plăcere; ci se vorbeşte 
curat, lege, merge, plăcere etc.

16. Asemenea nu se pronunciă e simplu în vorbele care cere gramatica sau limba 
literară a se pune e. de ex(emplu). şesse, vre, şepte ear nu şese, vre, şepte.

17. nici uă particularitate nu se observă în vorbirea poporului de p’aici, în privinţa 
vocalelor după limba noastră literară de azi, căci se pronunciă bine.

18. Poporul p’aici pronunciă numai sonul z. de ex(emplu). zale, zâmble, zer ear nu 
dzale, dzâmble ori dzer.

19. Sunetul z, în cuvântul dumnezeu se rostesce tot aşa ca şi în cuvintele praznic, 
prânzu etc.

20. nu sunt cuvinte în care să se audă dz în loc de z.

fila 220 faţă
21. Poporul nu face distincţiune în pronunciarea lui între un r moale de un rr vârtos 

ci pronunciă tot una. de ex(emplu). vară, var, car, le pronunciă tot una ca ţărrână, ţărran, 
ţarră în care se aude rr vârtos după gramatică.

22. după pronunciul poporului nu sunt cuvinte în care să se audă rr.
23. Pe aici altfel nu se vorbesce decât astfel: hie pentru fie, her pentru fer, hierbe 

pentru fierbe.
24. nu sunt cuvinte în care fie sau fi să nu se prefacă în hie sau hi.
25. Sunetul f nu se rostesce nici uă dată ca ci. de ex(emplu). să se zică cer pentru fier 

sau ca şi să se zică, de ex(emplu)., şeru pentru feru sau şerbe pentru fierbe, ci se pronunciă 
adică se preface după cum s-a spus la Art. 23, în h. Se zice hier, hierbe etc.

26. Pe aici nu preface poporul pe v în h nici într-un cuvânt ci pronunciă curat vulpe 
ear nu hulpe, râvnire ear nu râhnire.

27. nu scriu cuvinte în care v se schimbă în h.
28. Uzul poporului aşa e de a rosti pe hie pentru fie, cu toate că simte schimbarea 

sunetului f în h ear pe vulpe în hulpe nicicum nu-l preface ci pronunciă curat vulpe.
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fila 220 verso
29. Sunt multe cuvinte în care poporul schimbă pe v în gh. d(e). e(xemplu). ghine 

în loc de bine, ghie, în loc de vie, ghiţă în loc de viţă; ghespe în loc de v(i)espe, ghiţel în loc 
de viţel etc.

30. Se rostesce ghiu pentru de viu. d(e). e(xemplu). deseară ghiu la voi.
31. Poporul p’aici rostesce ghin în loc de vin. in nu se pronunciă nicidecum în loc de vin.
32. În pronunciarea cuvintelor: steaua, ziua, reaua nu se aude nici uă dată va adecă 

nu se zice steava, ziva.
33. Poporul pe aici distinge pe j de gi în pronunciul său. nu zice giur pentru jur, jinere 

pentru ginere, jer pentru ger și altele ci pronunciă curat: jur, ginere, ger.
34. Poporul în toate ocaziunile rostesce pe ghi în loc de bi. de ex(emplu). ghine în 

loc de bine, corghi în loc de corbi, sorghi în loc de sorbi etc.
35. Asemenea poporul pe aici în toate ocaziunile rostesce pe chi în loc de pi. d(e) 

e(xemplu). chicior în loc de picior, chept în loc de piept, chirostrii în locu de pirostrii, childă 
în locu de pildă etc.

36. nu se rostesce cept și cicior, cirostrii și cildă ci chept, chicior, chirostrii etc.
37. Pluralul de la lupu se rostesce luchi și lupchi și cel de la popă: pochi.
38. mie și mel se rostesc așa: mie, miel ear nu mnie, mniel.

fila 221 faţă
39. Pe aici poporul rostesce totu una şi mie (1000) şi mie (pentru mine). d(e). 

e(xemplu).: îmi dă tata mie o mie de lei.
40. Pe aici nu schimbă poporul pe n între vocale în r nici într-un cuvânt. d(e). 

e(xemplu).: nu se zice pâre în loc de pâne, ci se zice curat pâne.
41. Pe aici poporul nu zice nici fănină, nici fărină, ci făină, adecă n nu se aude de fel.
42. J nu se amestecă cu ș în vorbirea poporului de pe aici. d(e). e(xemplu). nu se 

zice șeg pentru jeg, șiganie pentru jiganie ci se pronunciă curat: jegu, jiganie etc.
43. nici pe s nu-l amestecă cu z. d(e). e(xemplu). nu zice seru pentru zer, asimă 

pentru azimă ci pronunciă curat zer, azimă etc.
44. nici pe ci nu-l amestecă cu gi. d(e). e(xemplu). nu zice porgi pentru porci sau 

melgi pentru melci, ci pronunciă curat: porci, melci etc.
45. nici un exemplu de asemenea schimbări de consoane sau de alte schimbări nu 

sunt pe aici în vorbirea poporului.
46. În vorbirea poporului pe aici se rostesce curat flueraru, mâncătoru, ajutoru, 

cuptoru ear nu fluierariu, mâncătoriu, cuptoriu etc.

fila 221 verso
47. n-are obicei poporul pe aici a zice: l-am bătutu-lu, l-ai trântitu-lu, ne-am văzutu-

ne, adecă ca să repetească pronumele, ci numai: l-am bătut, l-ai trântit, ne-am văzutu etc.
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48. Obiceiul poporului pe aici este de a pronuncia adeseori: copiii merge, femeile 
tace în loc de copiii mergu, femeile tacu, etc.

49. Pe aici poporul zice numai mâinile ear altfel nu zice.
50. În privinţa climei toate vorbele corespunzătoare ei se zice: adecă iarnă, primăvară, 

vară, toamnă, zăpadă, ghiaţă, poleiu. numai cuvântul arșiţă este foarte rar uzat.
51. Cuvintele necunoscute în privinţa poziţiunii lor sunt: ţoiu, măgură, dălmă, gruiu, 

rediu, stan, cărșiă ear cele puţin uzate sunt: noian, codru, văgăună, vizuină. Cele(l)alte însă 
sunt cunoscute și le uzează poporul în vorbire, adecă: mare, râu, pîrâu, munte, movilă, 
pădure, lespede, stâncă, vale, groapă, dealu, luncă etc.

52. nu sunt alte numiri care să nu fie obicinuite și pe aici.
53. din cuvintele privitoare la minerale, numai cotroanţă651 nu este cunoscut 

poporului pe aici și prin urmare nici uzat în vorbire ear cele(l)alte p(rintre). c(are).: aur, 
argint, fier, cositor, plumb etc.

fila 222 faţă
sunt cunoscute și uzate în vorbirea lui însă și mineralele precioase afară de diamant 

p(rintre). c(are).: rubin, smaragd etc. nu sunt cunoscute poporului de pe aici.
54. Lucrurile de alamă și de madim652 în stare curată când sunt nouă și când le văd 

oamenii zicu că: „pare că e aurii, așa-s de frumoase”. tumbacul, fiindcă e alb ca argintul, 
asemenea când îl văd oamenii zic „că parcă e argint”. Cu f(i)erul nu e nici un mineral (pe) 
care să-l asemene poporul pe aici.

55. Poporul pe aici pe arbore, cu toate părţile lui, îl numesce arbore, numai cuvântul 
trunchiu nu-l cunoasce și nici nu-l întrebuinţează prin urmare ear celelalte părţi, rădăcină și 
crăci, le întrebuinţează în vorbirea lui. La plante asemenea numesce în genere, cunoasce și 
părţile plantei cum se numesc, adecă: rădăcină, paiu, frunze, spicu, grăunţe, ţepile spicului etc.

56. numirile neobicinuite ale arborilor sălbatici sunt anin, jaleșu, rută ear celelalte 
sunt cunoscute.

57. Relativ la pomii roditori toate numirile lor sunt obicinuite.

fila 222 verso
58. numirile ce poporul dă strugurilor pe aici sunt:
  1. Strugurii albi care au broboanele albe.
  2. Strugurii negri care au broboanele negre.
  3. Coarna care este cel mai bun strugure și care este și alb și negru.
59. În privinţa viei nu pot spune nimic de pe aici, (pentru) că întrucât nu sunt vii, 

oamenii nu sciu nimic relativ la vie, afară de culesul viei, (despre) care a(u) auzit și ei că se 
face toamna.

651  COtROÁnŢĂ, cotroánţe = s.f. (reg.) o piatră anumită; cruh. 
652  mOdÉm, modémuri, s.n. = (pop., înv.) 1. aliaj din alamă și nichel, care imită argintul; pacfon. 2. mină. 



240

Iazu. File de cronică

60. numirile feluritelor vinuri p’aici sunt: bun, rece, acru, mai dulcișor ear în privinţa 
culorii: alb, roșu, negru, profir; relativ la tărie: tare, moale și câteodată se zice că e apă goală.

61. toate soiurile de grâu sunt întrebuinţate în vorbirea poporului adecă: grâu de 
toamnă, de vară, ghircă, secară, orz, ovăz, meiu, porumb şi rapiţă; numai numirea hameiului 
și a hriscei nu sunt întrebuinţate, nici cunoscute.

62. În privinţa legumelor, numai cuvântul bamă și chimen nu sunt cunoscute și prin 
urmare nici uzate în vorbirea poporului p’aici ear cele(l)alte: bob, mazăre, fasole, linte, 
castraveţi, dovlecei, mărar, pătrunjel, spanac, conopidă etc. sunt cunoscute și prin urmare 
uzate în vorbire.

fila 223 faţă
63. Pe aici nu sunt numiri de arbori sau de altceva din regnul vegetal, cari să se 

întrebuinţeze în ţară cu un alt înţeles.
64. numirile diferitelor buru(i)eni sunt:
  1.  Cicoarea este uă buruiană ce cresce înaltă ca de un metru și cu mai multe 

crăci din rădăcina ei chiar sau mai de sus; ea cresce prin locurile 
necultivate de 1, 2 sau trei ani și are o floare albastră.

  2.  Susaiul crește tot prin locurile necultivate ca și cicoarea însă nu face mai 
multe ramuri ci numai un singur trunchiuleţ înalt ca la 7 decimetri cel 
mult; trunchiuleţul lui când este mai fraged îl mănâncă și oamenii, iar 
cicoarea nu, ambele sunt amari.

  3.  Sca(i)etile este mai mare ca cele 2 de mai nainte, face un trunchi mai 
gros și înalt ca de 2 metri și cu mai multe ramuri pe el, care face flori roșii 
deschise în vârful lor; când e mic îl mănâncă boii, vacile și oile.

  4.  Coada șoricelului stufoasă și înaltă ca de 1 decimetru și cu mai multe 
floricele albe pe fiecare ramură.

  5. mătura cresce tot prin locuri necultivate

fila 223 verso
       şi ea este stufoasă, cu mai multe ramuri pe trunchiul ei care este înalt ca 

de 1/2 metru.
  6.  Lipanul tot prin locuri necultivate cresce; are un trunchi înalt ca de 2 

metri uneori, cu frunze verzi şi lăţişoare pe el şi cu mai multe flori galbene 
cari se fac mai la vârful trunchiului.

toate aceste buruieni se întrebuinţează şi pentru foc.
numirile de ierburi:
  1. Căpriţă care creşte prin locuri silistoase653.
  2. mohorul cresce prin miriştile de orz, ovăz, grâu.

653  SiLiŞtÓS, -oásă, adj. (reg.; despre porţiuni de teren) bogat în substanţe nutritive. 
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  3.  Chirul cresce peste tot locu(l) unde sunt rădăcini de-ale lui. este uă earbă 
care se întinde foarte tare şi se prinde de pământ din toate nodurile.

  4.  ghizdeiul este uă iarbă ce cresce întinsă pe pământ, cu floricele galbine 
pe toate ramurile lui. Cresce prin fâneţuri, prin locuri ţelinoase sau 
nearate de mult timp. este cea mai gustoasă iarbă pe care o mănâncă caii 
prea mult.

  5.  grâuşorul care este cu un spic(u)şor cam ca al grâului şi cu imagini de 
boabe pe spicul lui.

  6.  Ovezciorul asemenea cu un spicuşor ca al ovăzului şi cu boabe atârnate 
în jos de pe spic.

  7.  Ofiga654 se aseamănă cu ovezciorul însă are spicu(l) mai mare şi cu ţepi. 
după ce se usucă nu o mai mănâncă vitele bine.

fila 224 faţă
toate aceste ierburi cresc şi se cosesc de oameni pentru fân şi maldăr vara la cai sau 

la alte animale.
Florile cele mai cunoscute pe aici sunt: crinii, trandafirii, liliacul, isma, calomfir. Sunt 

flori de grădină, apoi de ghiveci: rosetă, muşcată, trandafir de lună, oleandru, verbină, 
tufănică, maghiran, indruşaim, cerceluş etc.

65. Poporul pe aici nu aseamănă niciun vegetal sau arbori cu altceva.
66. numirile fiarelor necunoscute şi neuzate pe aici sunt: panteră, tigru, leopard, 

hienă ear de dobitoace sunt: gazelă, girafă, rinoceru(l), elefantu(l), hipopotamul, râsu(l), 
elanul şi renul.

67. Cuvintele relative la cal sunt: zic oamenii că sunt cai mari şi mici, iuţi şi moi, 
românesci, nemţesci, rusesci şi turcesci.

În privinţa vârstei zic că e bătrân sau tânăr. 
În privinţa colorei: bălan, negru, dereş (sur), şoriciu, murg, roib, galben, bălţat, şarg 

şi pintenog.
68. În privinţa boului zicu oamenii: bou mare, mic, gras, slab, cornorat şi ţăpoiat.
În privinţa colorei: vânăt, bălan, murg, negru, roşu şi codalb.

fila 224 verso
În privinţa vârstei zicu: tânăr şi bătrân. 
Pentru vacă tot asemenea vorbesce poporul.
69. În privinţa berbecului şi a oii zicu oamenii că sunt: bucălăi, bele, turcane, târcave.
În privinţa culorei zic: albe, negre şi la mici le zic şi fumurii şi pestriţe.
În privinţa vârstei: tinere şi bătrâne.
70. În privinţa caprei zicu oamenii că sunt: lăptoase, ţiţoase, gărdurareţe şi stricătoare.

654  OFSÍgĂ f., pl. i (bg. ovsiga, sârb. ovsik, ovsika, pol. owiesec. V. ovás). iarba ovăzului, secărea, o plantă graminee (brómus 
[secálinus și stérilis]). Şi ovăsică, osígă, opsígă, osfígă și oschígă. Şi ovăsc, n. grafia ovsigă e slavă. 
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În privinţa colorei: albe, negre şi roşii. 
În privinţa vârstei tinere şi bătrâne.
Pentru porci zic oamenii că sunt: mari, mici, blegi şi domestici.
În privinţa colorei zic: bălan, negru, siv şi pătat. 
În privinţa vârstei: tânăr şi bătrân.
71. În privinţa câ(i)nelui zic: câine ciobănescu, cojănescu sau de casă şi de vânat; 

vrednici, leneşi.
În privinţa vârstei: tânăr şi bătrân. 
În privinţa culorei: albi, negrii, roşii şi vineţi.
72. Relativ la pisică zic că împuţinează şoarecii de prin case şi de peste tot.
73. Pe aici se numesc şoareci în general.
74. V(i)ermi, omizi, pisica popei: un v(i)erme lung şi gros cu vergi roşii şi albe.

fila 225 faţă
75. Lăcustă, urechelniţă, greerile, coropişniţa, păduchii, furnicele, albinele, v(i)espile, 

fluturi, gândacu(l) de mătase, muscile, muşiţa, strechia, tăunu(l) şi păianjenu(l) sunt 
insectile cari se audu în vorbirea poporului.

76. despre gâscă, raţă, lebădă, porumbel, cocoş, găină şi curcă se zice că sunt paseri 
de casă pe care le crescu pentru a le servi la facerea mâncărei.

77. Albine nu se cresc pe aici şi nu sciu oamenii nimic relativ la crescerea albinelor 
decât sciu că albinele ne dau miere şi ceară.

78. despre urşi, lupi, vulpe se zice că sunt fiare sălbatice răpitoare şi de la cari pot 
căpăta blănuri vânându-le. despre iepure se zice că nu e semn de reuşită când iese omului 
înainte pe un drum. despre cerbi şi căprioară se vorbesce că sunt animale sălbatice de 
pădure iar despre vidră şi veveriţă nu scie nimica poporul pe aici.

79. Relativ la vulturi, ulii şi toate păsările răpitoare se zice că sunt paseri sburătoare 
mari cari mănâncă tot felul de mortăciuni şi pradă din pasările domestice.

80. despre bufniţă şi cucuvea se zice că sunt paseri de noapte şi cântecul lor când se 
pune

fila 225 verso
pe câte uă casă este semn fatal de moarte.
81. despre corb şi cioară se zice că sunt păsări sălbatice cari trăiesc prin păduri şi (i)

es de strică semănăturile oamenilor: grâu, porumb, cânepă etc.
82. Relativ la m(i)erlă, sturz, ciocârlie, rândunică, vrabie, cuc, potârniche etc. se zice 

că sunt păsări cari prin cântul lor prevestesc schimbare(a) de timp. d(e). e(xemplu).: 
ciocârlia când cântă prevestesce zorile etc. de asemenea se mai zice că mănâncă multe 
insecte de pe holdele semănate.
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83. despre cocor, barză şi cocostârc asemenea se zice că anunciă primăvara când se 
ivesc şi când dispar anunciă toamna. despre cocori se mai zice că zbântu(i)e porumburele 
din ţarină.

84. Relativ la broască se zice că primăvara, când cântă prin lacuri, e semn că se 
încălzesce vremea şi că sunt de două feluri: broască care e răspândită peste tot şi broasca 
ţestoasă.

85. Şopârla zicu oamenii că este de două feluri: şopârlă şi guşter, care e tot uă şopârlă 
verde şi fără coadă, (despre) care zic că şi muşcă.

despre şerpi spun că sunt vătămători fiindcă sunt veninoşi şi când or muşca 

fila 226 faţă
pe un om sau animal moare, dar câte feluri de şerpi sunt nu sciu. Cunoasce numai 

un soi de şerpi.
86. despre racu au un proverb: că mergi îndărăt ca racul.
despre păianjen se zice că s-a lăudat că lucrează sau toarce mai subţire ca maica 

d(omnu)lui şi prin urmare zic oamenii că-i iartă d(umne)zeu trei păcate (celui) cari 
omoară un păianjen. 

despre celelalte: melc, lipitoare, scoică, omidă, flutur(e), lăcustă etc. nu se vorbesce 
nimic.

87. numirile feluriţilor pesci pe aici sunt: crap, morun, cegă, somnu, ştiucă, ghiban, 
lin, caracudă, roşioară, albişoară, saviţă655, cosac, ciortan de crap.

88. Asupra acestui punct nu se vorbesce nimic p’aici.
89. Sonurile ce scot deosebitele animale pe aici astfel se numesc: boul sbeară, calul 

nechează, câ(i)nele latră, gâsca gâgâ(i)e, porcul grohăesce şi guiţă, lupul urlă, măgarul 
sbeară, ursul mormăesce, raţa măcăesce, găina cârcâ(i)e, cocoşul cântă, curca chircăe, 
porumbeii guru(i), bibilicele - Păcat! Păcat!

90. despre vânătoare zic oamenii că e folositoare fiindcă când stau fără lucru pleacă 
la vânătoare.

91. Strigătele ce obiciu(i)esc vânătorii sunt: fluierături din partele.

fila 226 verso
92. La câinii de vânat pe aici le zice ogari și copoi.
93. despre pescărie zic oamenii că e uă meserie folositoare, cari o facu cu adjutorul 

bănesc, de cai și căruţă.
94. despre ciobăniă zicu oamenii că e o meserie ticăloasă care nu-și are stabilimentul 

său nici într-un loc și ale cărei unelte sunt bâta, cleștele de vermuit și cuţitul de tăiat și jupuit 
oi. Relativ la pășunea oilor zic oamenii că le pornesc la iarbă ca să pască și să le vie lapte, apoi 
le mulge și din laptele lor fac brânză, urdă, cașcaval și lapte f(i)ertu în putini. toate acestea 
se fac astfel: dă chiag la lapte și pe urmă strânge cașu(l) închegat și, după ce-l stoarce, peste 

655  SÁBiŢĂ, e f. Pește dulcicol cu corpul turtit lateral, acoperit cu solzi mici.
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3 zile îl fărâmă mărunt pe răvor și dă sare și astfel obţine brânza iar cașcavalu(l) se face punând 
cașu(l) închegat în apă feartă și după ce se ’moe îl pune la tipare și are cașcaval.

95. Ciobanii ca să deosibească oile una de alta le zic: bâr na cornuta ori belea ori 
bucălaia ori oachişa ear la vaci: na bălaia ori cerboaica ori frumoasa ori porumbiţa ori 
negr(o)aia ori codalba ori gălbioara ori murguţa.

fila 227 faţă
96. Ciobanii la câ(i)ni le zic: dulău, brezoi, chibrit, calafat, turcu și hoţu.
97. nu.
98. Ciobanii împart ziua în trei părţi: de dimineaţă, la năm(i)ezi și seara.
99 -
100. Ciobanii zic: noa în loc de așa și altele.
101. Cuvinte puţin uzate sau necunoscute relative la plugărie sunt: agricultură, 

cultivarea solului, calităţile și numirile solului.
102. Câmpul lucrat se numesce ţarină; iar cel nelucrat - pârloagă, ţelnă656 și care este 

pentru vite - izlaz.
103. Uneltele de plugăriă se numesc: plug, grapă etc.
104. Părţile plugului se numesc: rotele, grindei, coarne, bârţă, plaz, f(i)er lat și f(i)er 

lung și schimbător.
105. deosebitele părţi ale căruţei se numesc: dricul care are patru carâmbi, speteze, 

codirle, mâni de codirle, scaun, osie, inimă, cracă, oiște, lioci657, rânci și lișiţe658.
106. Părţile morei se numesc: roate, scoa(i)e659, postavă, p(i)etre, coșuri, stavilă, 

prisnel.
107. meseriile cunoscute pe la ţară se numesc: dulgherie, f(i)erărie, rotărie, zidărie, 

cismărie, cojocărie.

fila 227 verso
108. Uneltele dulgherilor se numesc: topor, teslă, f(i)erăst(r)ău, rindea, gialău, 

ciubucar, lămbuitor660, ghiunie661 şi daltă iar materialele se numesc bulamaci662, nu(i)ele, 
pari, grinzi, lanţi, dulapi,tinichele şi dulăpaşi ear apucătura de lucru se numesce începutu.

109. Uneltele f(i)erăriei se numesc: cuşniţă, foi ciocane, necovală, cleşturi, cărbuni 
iar materialu(l) este f(i)er şi tot felu(l) de şinuri663. Apucătura la lucru se numesce începutu.

656  ŢÉLinĂ, ţelini, s. f. Pârloagă, ogor necultivat. – Var. ţălină. 
657  LÉUCĂ, leuci s. f. Piesă de lemn încovoiată, prinsă cu un capăt de osie, iar cu celălalt capăt de carâmb, care susţine 

căruţa sau carul. Parte a carului formată dintr-un lemn încovoiat, cu un capăt îmbucat în osie și cu celălalt prins de 
loitră, spre a o sprijini.

658  LÍŞiŢĂ, líșiţe, s. f. Bucată de lemn arcuită care fixează cuiul inimii la oiștea din spate a căruţei. 
659  SCOÁie, s.f. (înv. și reg.) Covată, albie, ladă în care curge făina morii.
660  Scobitor.
661  Colţar, dreptar, echer.
662  Ţăruși, stâlpi de lemn.
663  Probabil: șine.
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110. Uneltele de zidărie sunt: teslă, mistrie ciocan, dreptar, maala; materialu(l) este: 
cărămida, pământ sau var, nisip, câlţi şi baligă de cal ear apucătura de lucru se numesce 
început.

111. Ţesăturile ţărănesci se numesc: pânză, covoare, scoarţe, foiţe, duşace, plapome, 
saci, poloage, fultoace, macaturi, androace de lână, pistelci, flanere, pantaloni şi abale sau 
dimii.

112. Uneltele de tors se chiamă: furcă, fusu, rischitoru de ţesut, rasboiu, vatale, iţe, 
podnogi, scripeţi, suluri, amnăruşu, zăvor. de cusut: aci, aţă şi dăgetar sau năpârstroc.

113. Cuvintele necunoscute şi puţin uzate privitoare la plutire sunt: vâslă, opacină664.
114. Armele cu cari se servesc unii din săteni sunt: puscii, levorvere şi iatagane.

fila 228 faţă
115. despre armele obicinuite la români în trecut se mai păstrează numirile de puşcă, 

pistol, arc, săgeată.
116. despre cuvintele privitoare la ale casei numai ogradă nu e cunoscut şi uzat, 

celelalte sunt cunoscute.
117. tot acelaşi cuvânt se întrebuinţează şi când mănâncă un om şi când mănâncă 

un dobitoc, cu deosebire numai la obiectul ce mănâncă. d(e) e(exemplu).  omul mănâncă 
pâ(i)ne etc. şi dobitocul pa(i)e, fân etc.

118. numirile hainelor la săteni sunt: cămaşă, ismene, ciorapi, flaner, pantaloni sau 
poturi ori şalvari, cojoc, ghebă, sarică, căciulă, rochii, androace, paltonaşe, zăbune, brâu, 
broboade, basmale, tistimele, tulpane, tibete, marame şi pambriuri.

119. numirile podoabelor femeiesci sunt: salbă, lefţi, brăţări sau corbe665, cercei, 
inele, mărgele şi broşe.

120. numirile de mâncări mai deosebite pe aici nu sunt decât cele ordinare adecă: 
ciorbă, friptură, mâncare de varză, de ceapă, de cartof, de orez, de bulgur etc.

121. numirile băuturilor sunt: vin, rachiu, spirt, ţuică, mastică, basamac şi mai 
deosebite sunt rom şi giamaică.

122. Cuvintele de înrudire sunt: părinţi, fraţi, veri buni, veri al doilea, al treilea, nepoţi, 
unchi, mătuşe şi moşi.

fila 228 verso
123. Cuvintele privitoare la căsătorie sunt: logodnă, rachiu, bulguru(l) de joi, 

bradu(l) de sâmbătă, cununia, masa a mare duminecă seara, Luni seara un crap, marţi 
plăcintele. Însă Luni mai e rachiu(l) și legătoarea miresei.

124. Jurămintele poporului de pe aici sunt: pe d(umne)zeul lui, pe sufletu(l) lui, pe 
viaţa lui, pe bătrâneţea sau pe tinereţea lui, pe copii(i) lui și pe cinstea lui.

664  Vâslă scurtă, lopată.
665  Colbă, colbe.
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125. Ocările poporului de p’aici sunt foarte mari: insultă pe d(umne)zeu, biserică, 
cruce, evanghelie, Crăciun, Bobotează, Paște, sfânt, icoană, lumânare, tămâie, în fine toate 
lucrurile sfinte; și dă și la dracu.

126. Jocurile copilăresci cunoscute pe aici sunt: de a ascunsile, de a mija, de a borșu(l) 
și de a mama gaia.

127. Vasile pentru gătirea bucatelor se numesc: căldare, tingire, oală, cratiţă și tavă; 
pentru punerea pe masă: castron, farfurie, strachină, ce(a)nac, lingură, furculiţe, cuţite; 
pentru ducerea la câmp oală, putineiu(l), dăsagi și botă.

128. Cuvintele relative la gătirea bucatelor sunt cele trebuincioase pentru bucate 
adecă focu, apă, vasu și materialu(l) carne, fasole sau altceva.

129. Cântecele poporului pe aici sunt multe dar n-au numiri.
130. Cuvintele privitoare la jocul de cărţi sunt: Conţină, tablanetu, 31 și ioti Popa 

nu e Popa.

fila 229 faţă
131. diferitele danţuri ale poporului pe aici sunt: hora, chindia, raţa, brânza, brâuleţul 

și ţigăneasca. din acestea chindia, ţigăneasca și brânza se joacă iute ear cele(l)alte se joacă 
mai încetu.

132. deosebitele instrumente de muzică uzate pe aici se numesc: vioară, zambal, 
cobză, bazu, fluierător, bucium, plant și muzică.

133. nicio distincţiune nu face poporul între suflet de om și între suflet de dobitoc 
în privinţa vorbirei ear în privinţa facultăţilor îl consideră pe al omului mai perfect. despre 
numirea lui tot suflet îl numesce.

134. Relativ la înmormântare aceste cuvinte sunt: pogrebanie și îngropare ori 
înmormântare.

135. tot cuvântul moare se uzează în vorbirea poporului pentru morţile tuturor 
fiinţelor. numai când s-ar ivi moartea întâi în vite, atunci se zice că a ciocnit în cutare și 
cutare loc iar în oameni, zic că a murit la cutare om și la cutare.

136. În privinţa cugetului, a minţei și a gândirei nu sunt alte cuvinte decât tot acestea: 
minte cuget și gândire și că ele sunt daruri pe care d(umne)zeu le-a dat omului.

137. Când o fiinţă sau un lucru se distinge de altul în mai mult prin coloarea lui cea 
vie, acesta numesce 

fila 229 verso
poporul frumos și mulţimea colorilor de flori dintr-o grădină o crede cel mai frumos 

lucru din lume.
138. Stelele zicu oamenii că sunt făcute de d(umne)zeu în scop de a lumina noaptea 

împreună cu luna și de a se îndrepta plugarii după ele.
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139. numirile ce dă poporul deosebitelor stele sunt: Luceafăru(l) de seară, 
Luceafăru(l) de ziuă, Caru(l) cel mare, Caru(l) cel mic, Cloșca, Rariţele, Crucea iar cea(l)
altă mulţime a stelelor o numesce stele.

140. Partea cea albicioasă a stelelor de pe ceru o numesce poporul Calea Rătăciţilor 
și se povestesce că în vechime, când erau robi, dacă scăpa vreun rob și vrea să fugă, se 
îndrepta după această cale dacă era spre Răsărit sau Apus sau în altă parte casa lui sau locul 
unde vrea să tragă.

141. Întunecarea sau eclipsa lunei sau a soarelui o privesce ca un semn oarecare, 
adecă că are să se întâmple ceva și zicu că le mănâncă vârcolacul.

142. Vârcolacii crede poporul că sunt nisce fiinţe invizibile, cari mâncă luna și soarele.
143. diochiul îl privesce poporul ca o boală; când îl privesce cineva pe un copil 

frumos cu multă plăcere sau când face alte snoave copilăresci, 

fila 230 faţă
atunci zice că-l dioache.
144. despre zâne povestesce poporul că a(u) fost nisce fiinţe de femei frumoase 

peste firea omenească, cari trăiesc peste nouă ţări, peste nouă mări în casele ilen(e)i 
Cosânzeni, unde iarba cresce şi se găitănesce666.

145. despre Zâna Cosânzeana nu se povestesce altceva decât că în casile ei tră(i)esc 
zânile şi numele ce i-l mai dă ei este ileana Cosânzeana.

146. nu cunosc Zâna cu numele Filma.
147. nu se cântă la nunţi nimic cu mana şi lada, nici nu le cunoasce poporul pe aici.
148. despre drăgaică nu povestesce alt nimic. Îi dă numele de drăgaica la Sărbătoarea 

Sf(ântului). io(a)n. Îi dă numele drăgaica fiindcă atunci înfloresce o buruiană, pe care o 
numesce drăgaica.

149. despre Strigoi şi Strigoaie zic oamenii că sunt oameni morţi peste cari sare pisica 
şi că vin noaptea şi chinuiesc pe cei vii din casa lor. despre stafie nu vorbesce nimica.

150. despre dracu povestesce poporul că îndeamnă pe oameni numai la fapte rele 
şi răzvrătesce lumea apoi zic că e negru, încornorat, cu ochii zgâiţi, cu dinţi rânjiţi şi cu aripi.

fila 230 verso
151. despre Ursite povestesce poporul că sunt 3 femei, care a 3-ia noapte după 

nascerea copilului vin la copil şi dacă găsesc pe masă pâine bună, aur, argint şi aramă, îl 
ursesc bine ear unde nu găsesc pâine bună sau cele(l)alte îl ursesc rău.

152. despre iele zice poporul că sunt babe care pocesce pe om adecă îl schimonosesce 
şi despre iezme zice poporul că sunt nisce fiinţe slabe peste măsură. Şi unui om aşa îi zice 
când e slab tare, pare că e o iazmă.

153. despre Joimărica se zice că să silească copilele să toarcă lâna şi cânepa ca să 
n-apuce Joi mari că le frige unghiele. Şi o mai numesc şi Joimăriţa.

666  gĂitĂnÍ, găitănesc, vb. iV. tranz. (înv.) A răsuci, a împleti găitane. Refl. Fig. (despre iarbă) A se răsuci la vârf.
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154. despre Sf(ântul). io(a)n Botezătorul n-are altă credinţă poporul decât că e 
sf(ânt), dar femeile au un obicei: zic că fac iordanu. Se adună multe la un loc, fac bucate, 
mănâncă, bea şi după ce î(n)noptează, unele (i)es p’afară şi chiuie.

155. Paparuda este a treia Joi din Paşte. (Poporul) zice că e zi cu primejdie şi nu 
lucrează. Fetile cu 2 zile mai înainte fac Caloianu(l): un chip de om din pământ şi cu ochi 
de coji de ouă roşii 

fila 231 faţă
şi Joi îl îngroapă în câmp şi pe urmă îi face pomană, fac plăcinte, ta(i)e găini, frige se 

pun pă petrecere şi cele mai mari aduc lăutari şi fac horă.
156. despre Sburători nu se povestesce nimic pe aici.
157. Astăzi nu cunoasce nimic poporul despre moş de Furcă.
158. nici Brezaia nu este pe aici.
159. nici despre Borboase nu se vorbesce nimic p’aici.
160. Flăcăii se fac 2 cete şi împart satu(l) în 2. În ziua de Ajunu(l) Crăciunului vin 

la fereastră şi colindă un colind ear în ziua de Crăciun vin în casă şi colindă pentru toţi din 
casă dacă voesce gazda şi în noaptea de Sf(ântul). Vasile vin băieţii mai mici la fereastră şi 
colindă ce sciu.

161. despre Pricoliciu nu se spune nimic pe aici.
162. Zmeii şi Balaurii sunt priviţi de oameni ca nisce fiinţe puternice cari omora pe 

cel care se opunea lor când ar fi vrut să le răpească ceva şi zic că sunt cu aripi şi lasă foc pe 
unde merg.

163. despre oamenii care au părul roşu zic că sunt oameni răi şi necinstiţi.

fila 231 verso
164. În privinţa vrăjilor e obiceiu(l) de a da cu bobii, cu cărţile și descântă.
165. Cuvintele relative la boalele de om sunt: frigurile, lingorea, angina, care lumea-i 

zice gâlci, pojaru(l), vărsatu(l), deochiu(l), holera și ciuma.
166. Cuvinte relative la boalele de vite sunt: durerea de gură, molimă, durere de 

picioare, Armurariţă, Splină și Sângerate.
167. Pricina frigurilor zice că e osteneala și răceala; a epilepsiei zice că se lipesce de 

ei din frică; holera și ciuma zice că le trimite d(umne)zeu; asemenea și vărsatu(l), pojaru(l) 
și gâlcile.

168. despre Sf(ântul). Petru zice că e Sărbătoare cu primejdie și că el dezleagă gura 
lupilor adecă el comandă la lupi ca să mănânce pe cutare om sau animal.

169. despre Sf(ântul). ilie zic oamenii că umblă cu tunetu(l) și că trăsnesce pe 
oamenii păcătoși tare.

170. Sfinţii care sunt mai socotiţi sau mai onoraţi de către popor pe aici sunt: 
Sf(ântul). nicolae zice că e bogat că a înzestrat cele 3 fete, Sf(ântul). gheorghe pentru că 
a pătimit multe munci pentru Hr(istos) și Sf(ântul). dimitrie asemenea.
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171. Ziua și noaptea o împarte poporul în 3 conace. 

fila 232 faţă
de dimineaţă până la 9 un conac; de la 9 până la 2 al doilea conac numit conacu(l) 

de la năm(i)ezi şi de la 2 până seara, conacu(l) de seară; iar noaptea o împart în două: până 
la m(i)ezul nopţii o parte și uă altă parte de la m(i)ezul nopţei și până la ziuă.

172. La zilele dintâiu ale lunilor nu au nici o numire deosebită; decât la martie 1 iu 
îi dă numirea de Baba dochia și încă două zile ale babelor, 3 ale berzelor și 3 ale cocorilor 
până la 9 martie.

173. toate zilele săptămânei le socotesc d’opotrivă și lucrează în toate, afară de duminecă, 
însă femeile mai ţin și Vinerea de cusut și torsu însă altceva nu zice nimic despre ele.

174. Sf(ânta). duminică zic că e sărbătoare lăsată de d(umne)zeu ca să meargă la 
biserică să se’nchine și să nu lucreze alt lucru ear despre cele(l)alte nu spune nimic.

175. Relativ la această chestiune n-am auzit pe nimeni din oameni zicând că cutare 
pasăre sau dobitoc e mai plăcut lui d(umne)zeu.

fila 232 verso
176. nu sunt lacuri, nici ape, nici păduri, nici movile sau altceva pe care poporul să 

le privească ca sfinte.
177. Zicu adesea ori oamenii Sf(ântul). Soare, Sf(ânta). Lună dar nu-i privesc ca 

sfinţi.
178. după părerea poporului Zorilă e zorile de ziuă și murgilă e murgu serei.
179. este blestem cu pomenirea p(i)etr(e)i și a altor lucruri. d(e) e(xemplu). 

Bată-te peatra, bată-te lemnele, bată-te stelile.
180. Când bate vântul de la Baltă și munte spunu oamenii că are să plouă; când bate 

vântul dintre Apus și meazăzi zic că are să fie secetă de ploa(i)e, când bate Crivăţ prevestesce 
vreme iute, aspră.

181. numirile deosebitelor vânturi sunt: Crivăţ – vântul de la nord, Austru – vântul 
de la Sud, Băltăreţu – vântul de la Răsărit și muntean – vântul despre Apus.

182. Afară de cele bisericesci nu mai cunoasce poporul alte rugăciuni.

fila 233 faţă
183. Când cade câte o stea, poporul zice că a murit un om și că fiecare om își are 

steaua lui.
184. Când cineva are invidie mare pe un altu(l) aleargă la uă fermecătoare și-i plătesce 

ca să-i pu(i)e cuţitu(l) aceluia pe care-l invidiază, adecă prin farmecile ei zice că-i trimite 
cuţitu(l) și se pune în una din părţile corpului; și cu darea de argint vin tot asemenea și-i 
spuzesce tot corpul de bube.

185. Legarea ploaei zic oamenii că se face de (către) cărămidari ear cum o leagă nu 
se scie.

186. Pe aici nu se vorbesce nimic de mama Pădurii.



250

Iazu. File de cronică

187. Sărbătorile Ciurica667 și Circovu668 pe aici nu sunt.
188. n-are nici o credinţă despre anu(l) nou; dar au obiceiu(l) că cu o zi înainte 

umblă oamenii mai tineri cu plugurile și trag brazde prin faţa casei omului urând îmbelșugare 
pentru anul viitor.

despre Bobotează n-au nici uă credinţă, nici obicei. La Lăsatu(l) secului au obiceiu 
de meargu cu colaci finii la nași și la toate rudele mai bătrâne și se eartă pentru Postu(l) 
Paștelui.

189. Pe la noi babele nu scot ochii la sfinţii din biserică; din contră îi cinstesce.

fila 233 verso
190. despre paserile cu ciocul de foc nu vorbesce nimic poporul pe aici.
191. În susu, mult spre cer, zic oamenii sau cred că e un vânt rău care-i zic turbat; și 

paserile dacă se înalţă până la el turbează și cad moarte de acolo.
192. toaca din cer zic oamenii că o aude cocoșii și de aceea cântă la miezu(i) nopţii 

și despre ziuă.
193. despre Curcubeu cred oamenii că e un semn, că l-a pus d(umne)zeu după 

ploa(i)e, că n-o să mai înece cu potop.
194. Rodul pământului nu-l cunosc oamenii p-aici fiindcă cresce numai pe la păduri, 

și pe aici nu sunt păduri.
195. mânecătoarea669 n-o scie poporul pe aici.
196. nici despre focul lui sân medra nu scie nimic poporul.
197. iarba fearelor nu se află p’aici, dar am auzit că hoţii se slujesce cu dânsa;,că sparg 

încuietorile de pe la case, magazii și grajduri.

fila 234 faţă
198. despre pocânzei670 nu scie nimic poporul; dar colăcerii sunt flăcăii; la toate 

nunţile încalecă pe cai și întâmpină nunta; și după ce le dă nunu o ploscă cu vin, apoi își iau 
caii la goană, ca să vază toată lumea, care are cal mai fugar.

199. Ceasornicul casei de noaptea numescu oamenii cântarea cocoșului și luna, ear 
ceasornicul de ziua e Soarele.

200. despre Raiu crede că e un locu fericit unde merg sufletele drepţilor după moarte 
ear despre iad cred că e un focu nestinsu, în care are să se muncească sufletele oamenilor 
păcătoși după moarte.

201. Pe cel(ăl)alt tărâm, înţelege poporul pe lumea cea(l)altă, adecă după moarte.

667  CiURÍCĂ s.f. sg. (reg., înv.) 1. sărbătoarea Sfântului martir Chiric, pe 15 iulie. 2. bătaie, pedeapsă.
668  CÍRCOV s.m. numele dat mai multor sărbători populare, legate de obiceiuri și credinţe folclorice: circovii de iarnă, 

16-18 ianuarie; circovii Marinei, 16-18 iulie; circovii din urmă, 29 iulie. 
669  mÂneCĂtOÁRe f., pl. ori (d. a mâneca). noaptea de 22 aprilie, când babele umblă cu farmece ca să oprească laptele 

vacilor și roadele câmpului dușmanilor lor. Sărbătoare băbească ce cade în ajunul zilei Sfântului gheorghe: în noaptea 
de mânecătoare se fac farmece şi vrăji.

670  POCÂnZÉU, pocânzei, s.m. (Reg.) Persoană care are anumite atribuţii în timpul unei nunţi ţărănești; vornicel. 
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202. despre Craiu(l) nou n-am auzit nimic vorbindu-se pe aici.
203. (i)eșirea cu plin zicu oamenii că-ţi merge în călătorie; și (i)eșirea cu secu o 

explică că-ţi merge rău în călătorie sau în orice întreprindere.

fila 234 verso
204. despre Spiriduși nu scie poporul nimic pe aici.
205. Căpcăunii zice poporul că sunt nisce oameni cu 2 guri una-n faciă și alta-n spate; 

asemenea zice că ei mănâncă oameni și că sunt statorniciţi într-uă ţară bogată și depărtată 
dar nu se scie unde.

206. despre vremea d’apoi zic oamenii că e sfârșitu(l) lumii; adecă că să se 
prăpădească toată lumea.

Finis et deo gloria
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NOŢIUNI ISTORICE 
ASUPRA JUDEŢULUI IALOMIŢA 

1884

de Constantin PRedeLeAnU, pictor 
tipografia Curţii Regale, Bucureşti, 1884, p. 3-7

Judeţul ialomiţa a devenit cunoscut în istoria ţării mai înainte de anul 1382, 
când viteazul mircea Basarab, domnul Ţării Româneşti, repurtă strălucita 

victorie de la Rovine (astăzi Reviga) din Judeţul şi Plasa ialomiţa. Atunci mircea bătu pe 
Baiazid şi-l făcu să fugă luând drumul durostorului (Silistra) prin dreptul satului Strâmbu, 
care era situat cam vizavi de Silistra într-o insulă a dunării, sat compus din peste 300 familii.

În anul 1453, Vlad Ţepeş, după cum arată cronicile ţării, a repurtat o victorie între 
Comuna Andrăşeşti şi satul Perieţi şi, după o bătălie cumplită, turcii fiind curăţiţi, acel loc 
s-a numit Perieţii (adică periă bine pe turci).

Comuna Slobozia era un loc (de) asemenea renumit al Judeţului ialomiţa, căci în 
timp de răzbel aici se concentrau oştile. Oştirea judeţeană (numită Roşiori) adunându-se 
într-acest loc, dânsul se numea locul de chemarea oştirilor iar în timp de pace se numea 
Slobozenia oştirilor. Prin urmare acest loc era cel mai renumit al Judeţului ialomiţa, atât în 
timp de răzbel, cât şi în timp de pace. (Aceasta ne-o arată istoricul Şincai ca extrasă din 
Istoria lui C. Balacianu). tot în acest loc, domnitorul ţării şi vrednicul de memorie matei 
Basarab, care ştiut este că a făcut, între alte fapte mari şi vrednice de eternă memorie, mai 
multe mânăstiri şi biserici, în timp de pace, între acestea făcu şi pe aceea de la Comuna 
Slobozia, în locul numit Cuiburile. La această idee a fost îndemnat, se zice, şi de postelnicul 
enache Caragea, care era unul din boierii săi şi care, văzând că biserica mică construită de 
el mai înainte se închise(se), sfătui pe matei Basarab a face alta în locul ei şi atunci matei 
Basarab îl însărcină a construi din nou, tot pe acest loc, o biserică cât se poate de frumoasă 
care în doi ani de zile fu terminată, prin râvna şi activitatea Postelnicului enache Caragea.

Această biserică, în anul 1637, a fost sfinţită cu mare solemnitate, fiind (de) faţă atât 
Patriarhul macarie şi cu diaconul său, Paul de Alep, cât şi mitropolitul ţării, Ştefan al 
Ungrovlahiei.
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matei Basarab, având ca patroni ai oştirilor pe Sfinţii mai marii Voievozi mihail şi 
gavriil, după victoriile repurtate contra lui Radu Leon şi Vasile Lupu, a închinat-o patronilor 
mihail şi gavriil.

mânăstirea Slobozia se sfinţi în ziua de 8 noiembrie, cu mare solemnitate, (după) 
cum se arătă mai sus, fiind un număr de 500 preoţi cu diaconi cu tot şi se zice că, pe timpul 
când (se) ieşea cu darurile, matei Basarab şi cu doamna sa elena au stat plecaţi la pământ 
cu numeroasa sa suită şi boierii prezenţi, între care putem cita pe Vornicul Socul Cornăţeanu 
şi diicu Vel Spătar şi Stroe Ţucală vel armaş şi Radu Spătaru.

de aici s-a dat şi comunei numele de Slobozia lui enache iar mânăstirea fu dotată cu 
mai multe moşii pentru întreţinerea ei.

nu, fraţi lectori, izvodul să nu vi se pară lung, căci pe atunci a face o biserică sau o 
mânăstire era a ridica un muzeu naţional de arte sub toate raporturile: arhitectură, pictură, 
sculptură, desen, cusătură, totul în fine; toată civilizaţia epocii era reprezentată aici, loc de 
conservare şi umbrire.

năvălirile duşmane făceau viaţa nesigură, averea (era) în pericol, structura caselor, 
palatele boierilor şi domnilor nu erau respectate şi dacă se credeau puţin păzite nu era decât 
în biserici şi de aceea numai acolo domnii, doamnele, boierii, jupânesele, căpitanii şi 
moşnenii depuneau, dăruiau tot ce aveau mai scump, mai frumos, mai sacru, ca un prinos 
pe altarul lui dumnezeu şi al patriei. Acel ce se îndoieşte să meargă cu o oră mai înainte la 
muzeul naţional din Bucureşti, secţiunea ecleziastică. Acolo va vedea rămăşiţa, deşi slabă 
dar totuşi o rămăşiţă, cu care bătrânii noştri ştiau a înzestra o biserică când o făceau.

Vrednicul de credinţă Logofătul matache Cosâmbescu, român din satul Cosâmbeni, 
jumătate (de) oră numai de la Slobozia, ne arată că în anul 1832, ruinându-se cu totul 
mânăstirea Slobozia din locul zis mai sus, Cuiburile, ar fi văzut chiar singur, cu ochi săi, o 
piatră fundamentală cu data de 1642 şi care sună astfel:

Aceste Sfinte şi dumnezeieşti biserici (mai mult în limbajul slavon din acele timpuri) i 
se dăruieşte, pe lângă alte moşii, o parte din moşia Berleştii cu tot ce se găseşte pe ea, moşia Bucu, 
moşia Iazu şi moşia Găiţa, şi totodată urmând adaugă că i se dăruieşte şi un sfânt potir, un 
disc, o cristelniţă săpată în relief care purta inscripţiunea: Eu, Matei Basarab Voievod şi Elena 
Doamna, şi un patrafir cusut chiar de mâna Domniţei Elena, scris în sârmă: Pentru pomenirea 
sufletelor noastre iar, mai jos, sună astfel: Eu, Postelnicul Enache Caragea, din milostiva voie a 
bunului şi creştinului meu stăpân, Voievod mare al Ungrovlahiei, am fost pus (h)artofilax al 
acestei sfinte mânăstiri, dăruind şi împodobind şi de la mine această sfântă şi dumnezeiască 
biserică, ce se prăznuieşte şi se cinsteşte cu hramul mai Marilor Voievozi Mihail şi Gavriil, am 
dat o bucată de moşie din locul ce se zice Motâlva şi Ciulniţa, pentru mângâierea părinţilor, care 
totdeauna stau rugători către milostivul Dumnezeu pentru păcatele noastre iproci671.

671  iPROCÍ adv. Şi așa mai departe, etcetera. i proče (sec. XVii, înv.). Slavism cultural. 
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Acestea ni le-a arătat, cum arătam mai sus, mult regretatul Cosâmbescu care muri în 
anul 1875.

tot Cosâmbescu ne arată că această piatră ar fi văzut-o în anul 1836-1837, când 
călugărul gavril, egumenul, a construit o altă biserică nouă, lângă râul ialomiţa, şi care a 
terminat-o în anul 1840, care piatră i-a servit ca pardoseală. Acestea toate se puteau face 
numai de asemenea ignoranţi, ca călugărul gavril, care dispreţuia tot ce era românesc, căci 
astăzi nici urmele nu se mai văd.

tot Cosâmbescu ne mai arată că în anul 1818, pe timpul lui Caragea, pe când acest 
călugăr gavril venise egumen pentru prima oară, a prefăcut şi patrafirul cusut de domniţa 
elena într-un fel de orar diaconesc iar potirul, discul şi cristelniţa, în inventarul făcut în 
1862, nu s-a găsit şi nici un alt odor în această mânăstire atât de avută.

Se vede, după cum arată un alt om de credinţă, pe care îl persecuta călugărul, numit 
dascălul Stanciu şi mai pe urmă Preotul Stanciu, care în anul 1851 a fugit la Ploeşti, urgisit 
de călugăr, spunându-ne că acele sfinte odoare s-ar fi trimis chiar de călugărul gavril la 
mânăstirea de la Sfântul munte numită dohiar, la care mânăstire fusese închinată de domnii 
fanarioţi.
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INVENTARUL BISERICII 
DIN COMUNA IAZU 

1894-1895

Inventarul de zestrea Bisericii parohiale din Comuna Iazu,  
Plasa Ialomiţa de Jos, Judeţul Ialomiţa, pe anul 1894-1895672

nr. 
curent numărul şi numele obiectului

Starea în 
care se află

1 40 străni cu jeţuri şi 2 străni pentru pus cărţile la serviciu Bună

2 1 tetrapod şi o scară pentru suit la policăndel idem

3 1 dulap pentru conservarea lumânărilor şi casa cu fondul bisericii având aşezată deasupra 
icoana Sf(intei). Filofteei şi una mică înaintea ei 

idem

4 4 icoane împărăteşti în tâmpla bisericii şi alte 4 mici înaintea lor idem

5 Un rând cu 12 icoane mici ale praznicelor în tâmplă şi măhrama mântuitorului idem

6 Un rând cu 12 icoane al Apostolilor în tâmplă: Sf(ânta). treime şi Crucea Răstignirii 
deasupra tâmplei. de ambele ei părţi icoanele maicii d(omnu)lui şi a Sf(ântul). 
evanghelist ioan

idem

7 2 icoane: a maicii domnului şi domnului Hristos în tindă şi una a Sf(ântului). Haralambie 
şi a Adormirii pe pereţi lângă tâmplă

Vechi

8 4 Sfeşnice împărăteşti mari şi 3 mici, portative Bune

9 3 Sfeşnice mici de alamă la Sf(ântul). Prestol şi Proscomidie şi 3 tăviţe idem

10 10 Candele: una la Răstignire de argint; 6 de alamă şi 3 de tumbac Vechi

11 1 dveră pe scripete la uşile împărăteşti Bună

12 1 Chivot pentru Sf(ânta). Împărtăşire de peste an idem

13 8 icoane mici: 6 cu cele 12 praznice; una a hramului şi 1 cu toate praznicele pe dânsa; 
acestea pentru iconostas

idem

14 2 Potire de cositor: unul vechi şi altul nou şi una linguriţă argint idem

672  A.n.i.C., m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, dosar 334 bis/1894f. 448 f. și v.
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15 2 discuri: unul de cositor şi altul de plumb şi o stea idem

16 5 Procoveţe de stofă şi o copie de oţel idem

17 1 dulap în zidul din Altar pentru conservarea veşmintelor sacerdotale idem

18 1 Pereche Cununii şi 2 epitafuri: unul nou şi altul vechi.

19 1 Cruce mare a Răstignirii la Sf(ântul). Prestol Bună

20 1 Cruce mică de argint pe Sf(ântul). Prestol Bună

21 1 masă de lemn pe picioare pentru Botez şi acoperământul ei Veche

22 2 Clopote şi 2 toci: una de fier şi alta de lemn şi ciocane Bună

23 1 Colimvitră pentru Botez şi 1 Steag Vechi

24 3 Scaune: două de lemn şi unul de paie idem

material pentru servicii

25 2 Rânduri de odăjdii stofă noi şi 3 rânduri ruinate

26 4 Perechi perdele de reţea la icoanele împărăteşti şi 1 de tulpan la epitaf Bună

27 2 mese de pânză pentru acoperirea Sf(ântului). Prestol idem

28 2 poale pentru iconostas: una de plisă şi alta croşetată idem

29 1 mangal, 2 Cădelniţe de alamă şi un clopoţel pentru Sf(ântul). Prestol idem

Cărţi

30 1 evanghelie şi 1 Apostol Bună

31 12 minee, 1 Orologiu, 1 Psaltire şi 1 molitfelnic Bună

32 2 Octoice: unul mare şi altul mai mic. idem

33 2 triode, 2 Penticostar, 1 Kiroacodrom(ion). şi 1 Cazanie idem

34 1 Octoicel mic, 1 tipic şi 1 Liturghier idem

35 1 Sf(ânt). Antimis al Î(nalt). P(rea). S(finţitului). mitropolitului iosif gheorghian idem

36 1 Condică de inspecţie şi un sigiliu cu tuş Bună

37 5 Registre pentru trecerea născuţilor, Căsătoriţilor şi morţilor idem

38 30 Broşuri: Biserica Ortodoxă Română idem

39 1 Condică de venituri şi cheltuieli idem

Fondul bisericii constă din

numerar aflat în casă ... Lei 222

dintr-un act autentificat de la un locuitor 50

272

epitropi {Paroh Preotul A(ndrei). Petru/ Stan doru/ R. damiean
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BUGETUL PAROHIEI IAZU 
din Comuna Iazu, Plasa Balta Ialomiţa, Judeţul Ialomiţa 

pe exerciţiul 1904-1905

A.n.i.C., Fond. m.C.i.P. direcţia Contabilităţii, 
dosar nr. 1618/1904. 

Bugetul era trimis şi Primăriei Comunei iazu, Plasa Balta ialomiţa, Judeţul 
ialomiţa.

La Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Iazu, bugetul pe 1904-1905 era următorul:
Capitolul i, Veniturile: 1. Veniturile bisericeşti provenite de la pangar, cutii, 

aprinderea policandrului la diferite ceremonii religioase, etc. 230 lei, 2. Subvenţia din partea 
primăriei şi orice alt ajutor 120 lei, 3. Venitul din arendarea a 1½ ha de pământ, un cimitir 
dat în 1879 la noii însurăţei ataşaţi lângă comună 28,05 lei, 4.Venitul de la ¼ ha de lucernă 
din curtea bisericii, 61 lei, total 439,05 lei.

Capitolul ii, Cheltuielile: 1. Întreţinerea cu cele necesare cultului: lumânări, 
untdelemn, prescuri, etc. 180 lei, 2. Reparaţiuni necesare sfântului lăcaş şi mobilierului, 
spoitul colimvitrei, geamuri sparte, etc. 40 lei, 3. Pentru cumpărarea unui potir şi disc 160 
lei, 4. Cheltuieli de cancelarie 15, total 395 lei.

La Biserica filială Sfinţii Voievozi, din Cătunul Brătianu, Comuna iazu, bugetul pe 
1904-1905 era următorul:

Capitolul i, Veniturile: 5. Venitul bisericii provenit de la pangar, cutii, aprinderea 
policandrului la diferite ceremonii religioase 100 lei, 2. Subvenţia din partea primăriei 
pentru întreţinerea bisericii şi 2 dascăli 384, total 484 lei.

Capitolul ii, Cheltuielile: Întreţinerea cu cele necesare cultului, prescuri, untdelemn 
120 lei, 2. Reparaţiunea lăcaşului sfânt, mobilier şi alte cheltuieli 50 lei, 3. Plata a 2 dascăli 
care se plătesc din fondul comunei prin subvenţie 264 lei, total 434

Recapitulaţie generală: Venituri 923,05 lei. Cheltuieli 832,00 lei. Sold 91.05 lei.

Paroh Pr(eot). A(ndrei). Petru



258

Iazu. File de cronică

Stat
nr.
curent numele şi prenumele Funcţia

gradul
de studii

Leafă
lunară Anuale

1 Preotul A(ndrei). Petru Paroh Seminar, grad i 50 600

2 Preotul david iliescu Supranumăr grămătic 35 420

3 Preotul manea georgescu Supranumăr la biserica filială Seminar, grad i 35 420

4 neculae tomescu cântăreţ Cinci clase rurale 11 132

5 Constantin Stanciu cântăreţ Cinci clase rurale 11 132

Proces-verbal
Astăzi, 29 septembrie 1903, subsemnaţii, epitropi ai Bisericii parohiale Sfântul ierarh 

nicolae, din Comuna iazu, şi (ai bisericii filiale) Sfinţii Voievozi, din cătunul Brătianu 
Judeţul ialomiţa, luând în cercetare bugetul propus pe anul 1904-1905, de Părintele Paroh 
respectiv şi ascultând lămuririle date de Sfinţia Sa, l-am aprobat cu următoarele ţifre: La 
Venituri: 923,05 lei, La Cheltuieli: 832 lei, Lăsând un excedent (de) 91,05 lei.

Părintele Paroh va înainta acest buget domnului Administrator al Casei Bisericii, 
spre aprobare./ epitropi: Stan doru, ion măinescu.
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TESTAMENTUL PREOTESEI VOICA ILIESCU 
1906

Testament

Subsemnata, Voica Preotul david iliescu, văduvă muncitoare din Comuna iazu, 
văzându-mă ajunsă în etate, în lipsă de copii legitimi care să poată moşteni 

averea ce posed, în vedere că decedatul meu soţ a servit ca preot peste cincizeci de ani la 
Biserica din Comuna noastră iazu, văzând şi îngrijirea ce mi se dă astăzi de către epitropia 
acestei Biserici, procurându-mi întreţinerea şi cele necesare.

m-am decis să las acestei Sfinte Biserici din Comuna iazu, cu hramul Sfântul ierarh 
nicolae, după a mea încetare din viaţă, casele cu dependinţele şi locul lor din Comuna iazu, 
precum şi pământul de arătură, adică un număr de zece pogoane şi jumătate, pe care le 
posed la Comuna iazu, lăsate şi mie de către decedatul meu soţ, prin testamentul autentificat 
de tribunalul Brăila la nr. 816/(18)93 din 25 mai 1893.

Las (de) asemenea nepotului meu Vlad Stroe, locul de casă în mărime de o jumătate 
de pogon din Comuna iazu, pe care loc dânsul deja şi-a construit case în care chiar locuieşte.

Fratelui meu ion dobrin îi las suma de lei zece.
nepoţilor celorlalţi ai mei vor moşteni averea mobilă ce se va găsi după moartea mea 

şi o vor împărţi deopotrivă.
Prin obligaţiune epitropiei Bisericii iazu ca să suporte cheltuielile cu înmormântarea 

mea, rămânând a-mi face şi pomenirile religioase, precum şi pe fiece an câte un parastas 
pentru pomenirea noastră.

Pentru care am făcut prezentul testament din libera şi propria mea voinţă azi 10 
Februarie 1906, în oraşul Călăraşi, care se va autentifica de Onor. tribunalul ialomiţa.

Voica Preotul david iliescu
Scris şi redactat de mine după cererea doamnei Voica Preotul david iliescu pe care 

am şi subscris-o neştiind carte./ t. Borşaru apărător din Călăraşi
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1915

 notar ioan FeteCĂU 
în A.n.i.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915, f. 9-11

Primăria Comunei iazu/ Judeţul ialomiţa 
nr. 837/ iazu 2 decembrie 1915

Domnule Administrator

Conform ordinului domniei voastre nr.2899 respectuos am onorul a înainta 
odată cu prezentul raport, monografia comunei iazu întocmită de subsemnatul 

după diferite date scrise cum și din grai știute, culese de la locuitorii cei mai bătrâni ce mai 
există în comună.

notar i(oan). Fetecău

MONOGRAFIA SATULUI IAZU

Satul iazu pe la începutul anului 1790 se afla situat la doi kilometri spre răsărit 
de cel actual purtând numele de iazu, vechime mare și până astăzi mai există 

oarecare semne de recunoaștere pe locul unde a fost Biserica (Sf(ântul). Prestol). Acest 
sat era format în acele vremuri din aproximativ 70 de familii. Locuitori mai însemnaţi în 
sat pe timpul acela au fost următorii: Crăciun, topală, ene Caicaș, Radu Căpriţă, gheorghe 
Spânu, ion dragomir etc. toţi de origine Români. 

Acești săteni în acele timpuri nu erau împroprietăriţi și locuiau în mod temporar pe 
moșia iazu ce aparţinea Călugărului gavrilă și care locuia în Comuna Slobozia și pe care o 
stăpânea de când cu domnia Fanarioţilor.

La anul 1812 locuitorii nemaiputând locui în vechiul lor sat din cauza unor insecte 
(lăcuste) venite se zice din Ţara turcească și care le făcea mari pagube la recoltele de pe 
câmp în special meiului care în acele vremuri era recolta de căpetenie a plugarului, după 
îndemnul Călugărului gavrilă au părăsit cu toţii satul îndreptându-se mai spre Comuna 
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Rușeţu (azi Roseţi Volnași) iar restul de 40 familii s-au așezat puţin mai la vale tot după 
îndemnul Călugărului și dându-i numele de iazu nou și unde și-au făcut alţii cu dare de 
mână case și alţii bordei de locuit și erau administraţi de un număr de nouă deputaţi 
(consilieri) aleși dintre cei mai gospodari și cu știinţă de carte, până la anul 1831 când s-a 
declarat Comună.

Primul locuitor care și-a construit (casă) și (s-a) stabilit în noul sat a fost Stan gânsac 
și în mai puţin de un an s-a populat cu peste 70 familii. Când la anul 1864 sub domnia 
domnitorului Cuza au fost împroprietăriţi din moșia iazu ce aparţinea Călugărului și care 
trecuse sub stăpânirea domnitorului Cuza 127 (una sută douăzeci și șapte) locuitori, iar 
la 1879 sub domnia domnitorului Carol i s-au mai împroprietărit șaptesprezece însurăţei 
în total 144 împroprietăriţi.

La anul 1874 s-a alipit satul Smirna care în anul 1876 s-a deslipit spre a forma o 
Comună.

În anul 1882 de Comuna iazu ţinea și satul Lacul tătarului care azi nu mai există; 
iar la anul 1895 s-a alipit satul Brătianu cu un număr de 754 nou împroprietăriţi a 5 hectare 
fiecare în total 3770 hectare date tot din trupul moșiei iazu.

Această Comună și-a luat numirea de iazu după Valea cu același nume situată la mai 
puţin de 1 kilometru spre Sud de actuala Comună, Vale pe care cu mai mulţi ani în înainte 
a curs o apă numită iazu și care și-a oprit curgerea din cauze necunoscute.

Comuna are ca proprietate șapte hectare pământ arabil după legea de la 1864 și 
localul său propriu pentru primărie.

ea are două biserici: una la reședinţă construită în anul 1845 de către Călugărul gavrilă 

cu a sa cheltuială. Serviciul religios se oficiază de către Preotul Andrei Petru, și alta la satul 

Brătianu construită în anul 1903 din contribuţia locuitorilor. Serviciul religios se oficiază 

de către preotul manea georgescu. Cea de la reședinţă este parohială iar cea de la satul 

Brătianu este filială. 

În comună sunt trei posturi de învăţători. Învăţători sunt domnii: Victor Proca 
învăţător diriginte, irina Rădulescu titulară și neculai Alexe suplinitor, iar la satul Brătianu 
de asemenea trei posturi următorii învăţători: nedelcu Lixeanu diriginte, Andrei diţescu 
și ioana diţescu suplinitori.

Comuna iazu are azi 312 capi de familie și cu o întindere de 706 hectare pământ 
arabil proprietate, iar satul Brătianu e compus din 606 capi de familie cu 3770 hectare 
pământ proprietate.

Autoritatea comunală se compune din domnii: ion topală Primar, ion dinoiu ajutor 
de Primar, ion dumitrache, ilie Stoica, Stan georgescu, Stan Voiculeţ, neculai g. Florea, 
Ştefan dimache și neacșu g. dobrin Consilieri. 
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Funcţionari administrativi sunt domnii ioan Fetecău notar absolvent al școalei de 
notari intrat în funcţiune la 1 Aprilie 1912 iar comunali domnii neculai secretar și neculai 
V. tudose și ion tătaru perceptor fiscal.

În comună se află înfiinţată Banca Populară Ioan E(liade). Rădulescu de la anul 1902 
cu un capital existent de lei 43998 iar la satul Brătianu Banca Unirea înfiinţată în anul 1904 
cu un capital existent de lei 16000. Comuna are cinci școale din care una proprietate a ei 
construită în anul 1905 și alta cu chirie, de asemenea trei la satul Brătianu tot cu chirie.

după bugetul anului curent venitul comunei e următorul: Venit ordinar lei 13014 și 
venit extraordinar lei 16180 bani 37. Cheltuieli ordinare lei 12654 bani 42 și extraordinare 
7837 bani 85.

Populaţiunea comunei este de 3229 locuitori dintre care 1640 bărbaţi și 1589 femei.
Pentru conformitate/ notar i(oan). Fetecău.
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ÎNVĂŢĂTOR  
NEDELCU LIXEANU

eROii nOŞtRi. (Subrevizor școlar) d.C. V(asilescu). 
 în „Şcoala Ialomiţei”, februarie-martie 1932, p. 49-51

Născut la 8 noiembrie 1880, în miloșeștii ialomiţei, din părţile Rovinei istorice, 
fiul lui ion dinu Lixeanu, a frământat mlaștinile amintitoare de glorii străbune, 

în jocurile cu tovarășii de-o seamă, jocuri care de multe ori transpuneau în fapte ceea ce 
învăţaseră la școală despre luptele românilor cu turcii.

Şi micile arcuri de cireș zvârleau spre tabăra închipuit dușmană săgeţi, condeie 
cioplite-n zi de duminică, ce-n mintea lor fragedă păreau că întunecă cerul ca și pe vremea 
biruitorului mircea, în timp ce văile repetau strigătul izbânzii care totdeauna trebuia să fie 
de partea românilor. nici nu se poate concepe în mintea copilăriei o altă logică a faptelor.

i-a fost dat apoi copilului nedelcu să suie cărările munţilor la Câmpulungul 
descălicătorilor de ţară, unde, la Şcoala normală Carol I, izvoarele învăţăturii, captate de 
profesori învăţaţi, au potolit setea de a știi a micului ţăran din șesul Bărăganului.

normalistul de atunci, unul dintre cei mai eminenţi elevi, a priceput-o îndeajuns, așa 
că învăţătorul de mai târziu a putut-o insufla micilor săi elevi, din satul Brătianu, Judeţul 
ialomiţa. Aici a fost primul dascăl al școlii înfiinţată în 1900, odată cu transferarea lui de la 
Padina-Buzău, unde funcţionase un an.

Învăţător în sat nou, înfiinţat în 1895, nedelcu Lixeanu a știut să răspândească în 
jurul său încredere și însufleţire. după ce a strâns în jurul lui copiii la școală, în scurt timp, 
1904, a adunat și sătenii într-o societate economică: Banca populară Unirea, atunci când 
aceste așezăminte erau așa de rare.

Om de perfectă sinceritate, a muncit totdeauna fără nădejde de răsplată. Animat de 
o energie morală deosebită, credea cu tărie în nobleţea și demnitatea vieţii. Cu aceste caracte-
ristici, nedelcu Lixeanu se apropie de omul erou, așa cum îl concepe Carlyle. În școală și în 
afară de școală, nu uita niciodată să amintească rolul și idealul poporului românesc.

Astfel, timp de 16 ani, mai întâi singur, apoi ajutat (din 1908) și de alţi colegi, între 
care și entuziastul Andrei diţescu, mort captiv în Asia mică, a sădit în sufletele tuturor 
dragostea pentru neam și lege.
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Împreună, elevi și dascăli, crescuţi în ideea unei apropiate întregiri de ţară, au știut 
în 1916, să facă jertfa supremă.

Şi la turtucaia tuturor grozăviilor, învăţătorul ofiţer nedelcu Lixeanu a învins măcar 
o clipă, cum clipe sunt faptele eroice, puhoiul năvălitor îndârjit de grozava rezistenţă 
întâmpinată în faţa centrului 8, unde o mână de oameni, însufleţiţi de dascălul lor, a vândut 
cu preţ scump bucata de pământ ce le fusese încredinţată spre pază.

Corpul lui, ciuruit de gloanţe și străpuns de baionetele sadicilor dușmani, s-a 
amestecat cu glia sfinţită de sângele strămoșilor. Sufletul, însă, risipit părticele în sufletele 
ostașilor lui, a dus la capăt voinţa de a învinge.

n-a avut norocul să-și vadă visul... nu era sortit să fie beneficiarul victoriei definitive, 
ci-i fusese dat să traseze cu dâră de sânge calea biruinţelor viitoare care au dus la împlinirea 
visului atât de drag lui.

*

SUBLOCOTENENT ÎNVĂŢĂTOR 
NEDELCU LIXEANU

Colonel Constantin ZAgORiŢ, Turtucaia, 1939, p. 559-560; 
Ostaşi viteji în luptele de la Turtucaia, 1939, p. 6-7

note biografice asupra Învăţătorului Sublocotenent de Rezervă Lixeanu nedelcu.

S-a născut la 8 noiembrie 1880, ziua Sfinţilor Arhangheli mihail și gavriil, în 
Comuna miloșești, Judeţul ialomiţa; fiul lui ion dinu Lixeanu și al elenei, 

plugari împroprietăriţi la 1860 în această comună. 
Strămoșii săi erau de fel din Ardeal din Comuna Lisa, Judeţul Făgăraș, de unde le-au 

venit și numele de Liseanu schimbat în urmă în Lixeanu prin asemănare cu numele de 
Lixandru. Înainte de a se așeza în Bărăgan și a fi împroprietăriţi în Comuna miloșești, au 
stat un timp pe Câlnăul Buzăului din care cauză atunci când a venit în sat împreună cu alţi 
locuitori li se mai zicea și Câln(ă)eni.

tatăl său era foarte respectat în sat din cauză că avea gospodărie bine îngrijită și 
pământul bine lucrat; dar în același timp era oareșcum și temut din cauză că era voinic și 
avea în același timp copii mulţi și voinici, 5 băieţi și o fată, printre care Nedelcu era al doilea 
prin naștere.

după terminarea cursului primar în anul 1893, tatăl său având familie numeroasă a 
voit să ţină pe nedelcu acasă spre a-i fi de ajutor în gospodărie, dar băiatul fiind foarte 
doritor de învăţătură, nu s-a lăsat până când nu a fost trimis să înveţe mai departe. Şi astfel 
a intrat la Şcoala normală Regele Carol I din Câmpul Lung, pe care a absolvit-o în anul 
1889 fiind clasificat printre cei mai buni elevi. imediat după absolvirea Şcolii normale a fost 
numit învăţător în Comuna Padina din Judeţul Buzău. 
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În anul 1902 a făcut stagiul militar de un an în Regimentul 23 infanterie, fiind trecut 
în rezervă cu gradul de sergent, după care a fost numit învăţător titular în Comuna Brătianu, 
Judeţul ialomiţa. Aici a condus singur toate cele 5 clase - 3 divizii rurale - timp de 8 ani. 

În anul 1906, adică la vârsta de 24 de ani, s-a căsătorit cu Bina, fiica lui dumitrache 
teodorescu comerciant în miloșești.

Campania din 1913, a făcut-o cu Regimentul 79 infanterie cu gradul de Sergent.
În anul 1914 a absolvit Şcoala militară de Ofiţeri de Rezervă din Constanţa, a fost 

înaintat la gradul de sublocotenent în rezervă și repartizat tot la Regimentul 79 infanterie.
Între anul 1914, după căpătarea gradului de sublocotenent în rezervă, și 1916 a fost 

concentrat de mai multe ori, atât la Slobozia în garnizoana de reședinţă a regimentului, cât 
și la turtucaia, unde regimentul s-a dislocat în vederea războiului. 

mobilizarea din 1917 l-a găsit la turtucaia unde fusese concentrat de 40 zile. Pentru 
război și-a făcut echipament solid și complet. 

A murit în vârstă de 36 ani lăsând în urmă 5 copii, 2 băieţi și 3 fete, dintre care 2 fete 
s-au prăpădit în timpul războiului.

În război a plecat cu încă 4 fraţi, dintre care unul a murit la turtucaia și tot la Centrul 
8 și un cumnat, bărbatul surorii sale, care s-a întors teafăr din război.

În tot cursul vieţii sale s-a distins prin:
•  cinste absolută, atât în viaţa publică, cât şi în viaţa particulară;
•  muncă şi devotament până la ultimile margini ale puterii sale fizice, pentru 

îndeplinirea profesiunii sale de învăţător și pentru binele public;
•  şi dorinţa înflăcărată de a învăţa şi de a-şi completa cunoştinţele pe care să le pună 

în serviciul semenilor săi.
Ar fi dorit foarte mult ca să înveţe mai departe, dar nu a putut, deoarece absolvenţii 

școlilor normale erau obligaţi să se mărginească cu funcţii de învăţători.
Personalitatea sa era mai ales caracterizată prin îndârjirea cu care înţelegea să ducă 

la bun sfârșit ceea ce își propunea să facă. 
era din fire neagresiv și chiar liniștit, dar când îl supăra cineva, riposta imediat și când 

agresiunea adversarului era mai accentuată, nu sta la îndoială de a lovi.
nu a lipsit niciodată de la școală, fiind în același timp extrem de punctual la program.
A înmulţit materialul de învăţământ al școlii sale încât nici la oraș nu se găseau școli 

care să posede materialele pe care le poseda școala sa.
toţi elevii ieșiţi din școala sa s-au distins peste tot prin cunoștinţele lor (cât) și prin 

scrisul lor frumos și au ajuns oameni destoinici și cu situaţii frumoase, atât în sat, cât și pe 
la orașe, pe unde s-au dus.

Pentru ca să nu se zică cum că își protejează copilul cel mare, l-a trimis să înveţe carte 
la o școală vecină/ școala din satul vecin673.

673  Care nu putea fi decât cea de la iazu.
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Lotul de pământ al școlii, în întindere de 10 pogoane, lucrat numai cu elevi, era cel 
mai bine cultivat din întreaga comună. de asemenea și grădina școlii în întindere de 2 
pogoane era o adevărată grădină, cu arbori fructiferi, legume și zarzavat, lucrată tot de elevii 
săi, pe care nu pregeta să-i controleze pe la casele lor, spre a vedea dacă pune în practică 
cele ce învăţau pe pământul școlii. 

Pe lângă activitatea școlară a desfășurat și o activitate intensă extrașcolară.
iubind mult pe sătenii din mijlocul cărora se ridicase și dorind binele lor, a înfiinţat 

în anul 1906 Banca Populară Unirea, luptând din răsputeri și cu primejdia vieţii sale contra 
unor familii din sat care speculau pe săteni și produsele muncii acestora și nu înţelegeau să 
le scape din mâini ţăranii, spre a-i specula mai departe.

Atunci când pornirea contra sa și contra băncii pe care voia s-o înfiinţeze ajunsese 
până la ameninţarea cu moartea, nu s-a înfricoșat, ci a adunat pe săteni și chiar și pe dușmanii 
săi și ai băncii și le-a arătat foloasele pe care le va aduce banca, atât sătenilor, cât și negusto-
rilor din sat, și în ultimă instanţă ţării și neamului Românesc și a izbutit să-i convingă pe toţi.

În timpul neutralităţii a luptat foarte mult pentru întreţinerea spiritului naţional, atât 
în satul său, cât și în satele vecine, fie organizând serbări cu ocazia cărora ţinea cuvântări 
înflăcărate și pline de avânt și îmbărbătare, fie discutând cu oamenii prin sat în zilele de 
sărbătoare. Şi ceea ce a făcut și a vorbit acasă în sat, nu a dezminţit pe câmpul de luptă, ba 
încă și-a făcut datoria din plin.

În preajma mobilizării fiind propus pentru partea sedentară a regimentului din cauza 
unei operaţii pe care o suferise la mâna dreaptă, a refuzat să primească o astfel de însărcinare, 
și a cerut să fie trimis la partea activă a regimentului.

Cu toate sforţările făcute și cu toate corespondenţele urmate nu am putut căpăta 
decât notele biografice și fotografia Sublocotenentului de rezervă Lixeanu nedelcu dintre 
ostașii care s-au distins în luptele de la turtucaia prin vitejia lor și care au căzut morţi pe 
câmpul pe luptă.

*

 SUBLOCOTENENT DE REZERVĂ ÎNVĂŢĂTOR 
NEDELCU LIXEANU

Colonel Constantin ZAgORiŢ,  
Ostaşi viteji în luptele de la Turtucaia, 1939, p. 1-6

În cartea intitulată Turtucaia am descris luptele care au avut loc la Cetatea 
turtucaia în August 1916. Studiind aceste lupte după comunicările pe care mi 

le-au făcut mie personal un mare număr de ofiţeri, reangajaţi, sergenţi, caporali și soldaţi, 
care au luptat la turtucaia, am putut să stabilesc cum au decurs acolo luptele în mod concret 
și în cele mai mici amănunte. În același timp am putut să aflu care au fost ostașii care s-au 
distins în adevăr prin eroismul lor în luptele care s-au desfășurat în această nenorocită cetate.
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Pentru că faptele săvârșite de acești ostași nu se cunosc, din care cauză ei nu au fost 
distinși prin nici o decoraţie, așa cum s-ar fi cuvenit, ba chiar numele lor nu sunt nici cel 
puţin cunoscute, am găsit de cuviinţă să arăt în această carte faptele lor, pentru ca neamul 
românesc să-i cunoască și să le preamărească amintirea, iar tinerii ostași apărători ai ţării să 
ia pildă de la faptele lor vitejești, și să se poarte și ei la fel atunci când ţara îi va chema să o 
apere; și mai ales să știe și ei că oricât de mari ar fi primejdiile și nenorocirile care se pot ivi 
pe un câmp de luptă, ei nu trebuie să-și piardă curajul, ci să lupte pentru salvarea onoarei 
armatei și a neamului Românesc.

Ţin de la început să se știe că cele ce voi povesti în rândurile de mai jos sunt fapte 
sever adevărate, nu născociri, cum ar fi înclinaţi unii oameni să creadă.

1) Sublocotenentul de rezervă învăţător Lixeanu Nedelcu,
comandant de pluton în Compania 6/79 care a apărat Centrul (reduta) nr. 8 din 

brâul de redute al Cetăţii turtucaia.
Acest centru avea forma unui pentagon (poligon cu 5 laturi), ocupa o întindere de 

teren cam de un pogon și era așezat pe vârful unui deal la nord-est de daidir.
Prin faţa sa la 40 de metri trecea reţeaua generală de sârmă a cetăţii; iar centrul însuși 

era înconjurat și el de o reţea de sârmă proprie, deschisă înapoi și pe unde se intra în centru.
În dreapta și în stânga centrului se găsea câte o vale: în stânga, valea care îl despărţea 

de centrul 9, care era ocupat de Companiile 3/79 și 5/79, iar în dreapta, altă vale zisă a 
telefonului care îl despărţea de anexele (tranșeele) ocupate de Companiile 4/79 și 8/79.

Valea dinspre Centrul 9 era apărată numai de un pluton din Compania 3/79, iar 
valea din dreapta era apărată de două plutoane din Compania 4/79. Fundul ambelor văi 
nu putea să fie bătut, nici din Centrul 9, nici din Centrul 8.

Pe fundul ambelor văi intra în cetate câte un drum care traversa reţeaua generală de 
sârmă a cetăţii prin câte o deschizătură, pe unde se aducea apă de la cișmelele din valea din 
faţa centrelor. Printr-o deschidere la fel trecea reţeaua de sârmă și șoseaua care venea de la 
daidir și trecea pe la stânga și prin imediata apropiere a centrului.

toate aceste trei deschideri trebuiau să fie astupate în caz de atac, prin cai de friză, 
sau arici făcuţi din sârmă ghimpată și bine legaţi de capetele reţelei. din nenorocire însă 
regimentul, având nevoie să care apă de la cișmele până în seara de 22 august, ziua din ajunul 
atacului, și chiar în cursul nopţii de 23-24 august, și mai ales se credea că bulgarii s-au retras 
și că nu vor ataca, a pierdut din vedere de a astupa deschiderile din reţeaua de sârmă, care 
deci au rămas libere în momentul când bulgarii au deschis prin surprindere focul de artilerie 
de pregătire al atacului lor.

În afară de aceasta, deși lucrările de fortificaţie erau terminate, Centrul 8 era lipsit de 
un șanţ de comunicaţie cu care centrul trebuia să fie legat înapoi, și prin care ar fi putut, fie 
să primească ajutoare, fie să-și evacueze răniţii.
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În ziua atacului, Centrul 8 s-a găsit în mijlocul atacului dat de Brigada i Preslav care 
era compusă din Regimentele 7 Preslav și 31 Varna, ambele având 4 batalioane cu efectiv 
complet de război, adică 8000 de oameni.

În dimineaţa de 23 august, ziua atacului celui mare dat asupra Cetăţii turtukaia, 
începând de la ora 6,30, Centrul 8, ca și tranșeele din dreapta sa, au fost supuse unui 
bombardament puternic cu obuze și șrapnele care a pricinuit companiei pierderi foarte 
mari, printre care și Sublocotenentul Paul Constantinescu, comandant de pluton în 
companie, rănit și evacuat.

Focul de artilerie a ţintit mai ales reţeaua de sârmă din stânga și din jurul centrului 
care a fost distrusă pe mare întindere prin lovituri directe de obuze de 150 mm.

Unul din aceste obuze lovind postul de comandă al centrului și distrugând telefonul, 
Comandantul Companiei a 6-a, care era și comandant al centrului, a făcut greșeala să 
părăsească centrul spre a se duce la un telefon vecin spre a raporta situaţia centrului. din 
această cauză Sublocotenentul Lixeanu nedelcu a rămas să conducă singur și compania și 
apărarea centrului în tot timpul luptei.

tragerile artileriei asupra reţelei generale de sârmă care trecea, după cum am spus, 
la 40 metri prin faţa centrului, deși nu a lovit reţeaua, a produs totuși un mare număr de 
gropi în faţa aceste reţele, în care soldaţii bulgari s-au adăpostit și au putut astfel să ducă 
lupta de front cu apărătorii centrului, în timp ce grosul coloanelor bulgare pătrundeau în 
cetate pe văile din dreapta și din stânga centrului.

după o oră și jumătate de bombardare, adică pe la ora 8.00, infanteria Brigadei i 
Preslav a pornit la atac într-o masă compactă de 8000 de oameni pe un front de 1500 m, și 
având, după cum am spus mai sus, mijlocul asupra Centrului 8.

Atacul Regimentului 31 Varna este respins de mai multe ori de apărătorii din Centrul 
8 și din anexele din dreapta centrului; și cu toate sforţările lor bulgarii nu pot trece reţeaua 
de sârmă.

Regimentul 7 Preslav însă, înaintând pe valea din stânga Centrului 8, reușește să 
treacă reţeaua de sârmă generală prin deschizătura de drum care se găsea în această vale și 
care era apărată numai de un pluton de infanterie din Compania 3/79 precum, și prin 
deschizătura din stânga centrului prin care intra în cetate șoseaua daidir.

Sublocotenentul Lixeanu văzând că bulgarii împing să intre în cetate prin această 
parte, pe unde și reţeaua de sârmă din jurul centrului era distrusă, își întărește apărarea în 
această parte, unde se duce și el personal spre a lupta și a încuraja pe luptători cu prezenţa sa.

Cu toate sforţările făcute de bulgari de a pătrunde în centrul de aici, ei nu reușesc. 
Soldaţii stau toţi la parapet și trag bine ochit în bulgarii care înaintau în masă.

din cauza tragerii repezi, ţevile armelor se înroșesc, paturile se ard, și astfel soldaţii 
nu mai pot ţine armele în mâini spre a trage. Atunci Sublocotenentul Lixeanu ia în șir 
șanţurile centrului, adună armele de la morţi și răniţi și le aduce ostașilor spre a avea cu ce 
să tragă. Aduce și cartușe adunate tot de la morţi și răniţi precum și din rezerva de muniţii 
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a centrului; și apoi se așează la parapet, și trage și el în dușman cot la cot cu soldaţii, 
încurajându-i cu cuvintele: 

„trageţi băieţi, nu vă lăsaţi”.
„Ochiţi bine și trageţi camarazi, căci cu cât vom omorî mai mulţi, cu atât vor ajunge 

la noi mai puţini”.
Şi pentru ca ostașii răspândiţi în trăgători pe frontul centrului să nu se socotească 

părăsiţi în luptă și să-și piardă curajul, Sublocotenentul Lixeanu se duce în tot lungul 
frontului și încurajează pe soldaţi și îi îndeamnă să nu părăsească poziţia și să tragă mereu.

„Ca o suveică se mișcă pe la spatele nostru Sublocotenentul Lixeanu și ne încurajează 
și ne întreabă dacă avem cartușe, și dacă armele ni s-a încălzit”, spunea unii din ostașii care 
au luptat cu acest viteaz comandant în Centrul 8.

Comandantul suprem bulgar al trupelor care au atacat turtucaia, văzând că Centrul 
8 și tranșeele din dreapta sa nu cad și că Regimentul Varna nu poate trece de reţeaua de 
sârmă, a dat ordin Regimentului 7 Preslav, care trecuse reţeaua de sârmă prin valea dintre 
Centrele 8 și 9 și care înainta în centrul cetăţii, să trimită un batalion spre a ataca Centrul 
8 din spate, ceea ce acest regiment a și făcut.

Soblocotenentul Lixeanu observând mișcarea de înconjurare pe care o executa 
infanteria bulgară, a luat o grupă de soldaţi, a adunat toţi sacii care se aflau în adăposturile 
centrului, s-a dus la gura centrului, i-a umplut cu pământ, și a astupat cu ei șanţul de la gura 
centrului; a construit apoi un parapet cu faţa înapoi și a organizat acolo în pripă o apărare 
spre a putea rezista chiar și încercuit. după aceasta s-a înapoiat pe frontul centrului spre a 
conduce mai departe apărarea de acolo.

Prin luarea unei părţi din oameni spre a închide gura centrului, apărarea din dreapta 
centrului slăbind focul, unităţi din Regimentul 31 Varna reușesc să treacă reţeaua principală 
de sârmă prin gura de drum care se găsea în Valea telefonului; dar reţeaua din jurul 
centrului nefiind spartă de artilerie în această parte, bulgarii nu pot intra în centru pe aici, 
ci se mulţumesc să înainteze în interiorul cetăţii și să înconjoare pe luptătorii din tranșeele 
din dreapta centrului.

după pătrunderea bulgarilor și pe la dreapta, Centrul 8 era înconjurat de jur-împrejur 
de bulgari, care totuși nu puteau pătrunde în centru.

În acest timp, spun soldaţii care au luptat cu Sublocotenentul Lixeanu în Centrul 8, 
s-a produs o liniște completă, focul încetând și din partea bulgarilor și din partea noastră.

Sublocotenentul Lixeanu văzând acest lucru, și nedându-și seama ce s-a întâmplat, 
a dat ordin unui soldat să se ridice mai sus deasupra parapetului, spre a vedea ce se petrece 
în jurul centrului. Soldatul stând la îndoială puţin de a executa ordinul, Sublocotenentul 
Lixeanu, spre a nu se arăta în faţa soldaţilor săi că îi este frică sau că nu ar putea executa el 
însuși ordinul pe care îl dăduse, s-a ridicat în genunchi pe berma tranșeei (treapta pe care 
ostașii ţineau coatele când trăgeau) sau treapta a treia, cum îi spunea ostașul invalid orb Popa 
gavrilă din Comuna Floricica, Judeţul Brăila, care a luptat sub comanda Sublocotenentului 
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Lixeanu din Centrul 8), și pe când se uita de jur-împrejurul centrului a fost lovit în lingurea 
(capul de jos al osului pieptului) de un glonţ, și a căzut mort pe parapet.

Soldaţii, deși lipsiţi de comandantul lor, totuși au continuat să stea la parapet și să tragă 
mai departe. dar nu a trecut mult și bulgarii au izbutit să pătrundă în centru pe toate părţile.

era 11,20, după cum arată însuși generalul toșef, comandantul trupelor bulgare 
care au operat pe graniţa dobrogeană, și care descrie aceste lupte.

În momentul căderii centrului nu mai rămăseseră în viaţă dintre apărătorii care mai 
puteau lupta decât 25 de oameni, între care se cuprindeau și răniţii, și astfel am avut și eu 
putinţa să vorbesc cu parte din ei, și să-mi spună faptele eroice ale Sublocotenentului 
Lixeanu, precum și modul cum el a apărat Centrul 8 și astfel să pot povesti și eu la rândul 
meu aceste fapte neamului românesc al cărui fiu a fost acest viteaz ostaș.

iată cum un comandant adevărat a apărat o fortificaţie pe care ţara i-a încredinţat-o. 
deși vedea că a rămas cu o mână de oameni și deși vedea că este năpădit și chiar 

înconjurat de o negură de dușmani, el stă pe poziţie cu oamenii săi, oaste stătătoare, trage 
până ce fierul armelor se înroșește și paturile se ard; și când nu mai poate trage cu armele, 
caută altele, arme, arme, arme căutaţi; arme, arme, arme ne mai daţi, căci așa știa el că învăţase 
pe copii la școală, zic, caută alte arme și le aduce luptătorilor, și le aduce și cartușe, iar 
luptătorii văzând pilda comandantului, luptă alături cot la cot, ca adevăraţi camarazi de luptă.

Așa se apără o fortificaţie chiar când rămâi cu 25 de oameni, și te năpădesc 8000 de 
dușmani. Şi în Centrul 8 nu au intrat bulgarii decât după moartea comandantului său.

Şi această mână de oameni rezistau nu în subteranele betonate ale fortului de la Vaux 
de la Verdun, ci într-o redută de pământ a cărei reţea de sârmă înconjurătoare era distrusă 
în mare parte și nu după doi ani de război, ci în prima zi a botezului de sânge.

Apărarea condusă de Sublocotenentul Învăţător Lixeanu nedelcu o socotesc ca cel 
mai mare fapt de arme săvârșit de ostașii români la turtucaia.

Așa se apără Patria.
În veci să-i fie slăvită amintirea și să ne servească de pildă în luptele viitoare ale 

neamului Românesc.
tot la Centrul 8 a murit luptând vitejește și fratele său dinu ion Lixeanu care avea 

gradul de caporal.
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ÎNVĂŢĂTOR  
VICTOR T. PROCA

eROii nOŞtRi. (Subrevizor școlar) d.C. V(asilescu). 
în „Şcoala Ialomiţei”, iunie 1932, p. 12-13

Învăţătorimea română a contribuit, prin cei mai buni fii ai ei, la alimentarea 
acestui foc sacru. Unul din aceștia a fost Victor t. Proca.

născut la 27 septembrie 1893, în Comuna murgeanca-ialomiţa, fiul moșierului 
toma Proca – veteranul de la 1877, mort și el în timpul Războiului mondial din cauza 
maltratării suferite de la bulgari pentru atitudinea lui patriotică.

Victor și-a trăit copilăria sub oblăduirea părintească în mijlocul naturii câmpenești, 
la conacul moșiei.

Cursul primar l-a făcut împreună cu băieţii satului pe care i-a iubit și i-a preţuit până 
într-atât că, la terminarea cursului gimnazial, când trebuia să-și aleagă drumul spre o carieră, 
se hotărăște să se facă învăţător.

Astfel, concurează în 1910 la Şcoala normală din galaţi unde intră, conform legii de 
atunci, în clasa a iV-a. iubit de colegii săi, se impune atenţiei profesorilor care-i apreciază 
munca. Îl vedem astfel printre fruntașii clasei lui iar la examenul de diplomă din 1913 este 
clasificat printre premianţi.

Ocupă post de învăţător în Comuna iazu, aproape de casa părintească, și în 1914, 
luna iunie se căsătorește.

Fire aleasă, Victor Proca se dedică cu totul școlii și familiei, pe care le-a iubit cu 
devotament. Războiul îl găsește sublocotenent în Regimentul 39 infanterie cu care a luptat 
în faţa Răzoarelor. Aici, în fruntea soldaţilor săi, în timp ce se lucra la măști individuale, în 
ziua de 4 august este lovit de o schijă de obuz și este dus la spitalul din Sascut.

Rămas pe front, regimentul ia parte la memorabila mare bătălie de la 6 august 1917. 
ecoul biruinţei ajunge la urechile rănitului Sublocotenent Proca și-i răcorește sufletul dornic 
de a-și vedea descătușată ţara. Această veste îi dă puteri și aflăm că starea lui se îmbunătăţește. 
Rana însă, era destul de grea și toate sforţările medicilor, n-a putut fi vindecată.
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Şi astfel, în amurg de seară, în adăpostul tranșeelor, un frate și un consătean, ofiţeri 
în același regiment, pe când stau de vorbă despre iubitul lor Victor, aud trista veste a morţii 
celui drag, în ziua de 20 august 1917.

Consternare. Lacrămi. Vestea circulă dureroasă, din gură în gură, șoptită cu buze 
tremurânde iar camarazii și soldaţii cu viziunea veșniciei morţii, care plutea atunci asupra 
tuturor, închină cruci evlavioase pentru odihna sufletului celui plecat pe drumul neîntoarcerii.
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CONTUL DE GESTIUNE 
şi Situaţia de averea mobilă şi imobilă  

pe anul financiar 1917-1918

în A.n.i.C., Fond m.C.i.P., direcţia Contabilităţii, 
dosar nr. 539/1918, f. 43-44

BISERICA PAROHIALĂ 
SFÂNTUL IERARH NICOLAE - IAZU

VENITURI
Capitolul i. Subvenţii de la Stat./ 1. Subvenţii pentru materiale nu s-a acordat. 

Capitolul ii. Venituri proprii imobiliare.
1.  Venitul de la 5¼ ha de pământ arabil, donat bisericii prin testament de (către) 

defuncta Voica Preot david iliescu. Prevăzute prin buget 294,00 lei, Încasate 
236,25 lei. Pe rata i s-a încasat pe suma de 294 lei anual iar pe a ii-a s-a încasat pe 
suma de 178,50 lei anual, preţul regional.

2.  Venitul de la închirierea caselor parohiale. Prevăzute prin buget 80,00 lei, Încasate 
- lei. nu s-a încasat nimic, casele și curtea au fost distruse de bulgari.

3.  Venitul de la lucerna din curtea bisericii. Prevăzute prin buget 80,00 lei, Încasate 
60,00 lei. total 296,25 lei. nu s-a putut încasa mai mult fiind nemţii stăpâni.

Capitolul iii. Venituri din interiorul bisericii și cele întâmplătoare.
1. Venitul de la pangar. Prevăzute prin buget 360,00 lei, Încasate 457,50 lei.
2. Venitul de la disc. Prevăzute prin buget 10,00 lei, Încasate 10,00 lei.
3.  Venitul de la aprinderea policandrului la diferite ceremonii. Prevăzute prin buget 

20,00 lei, Încasate - lei.
4.  Venituri întâmplătoare. Prevăzute prin buget 10,00 lei, Încasate 60,00 lei. total 

527,50 lei./ total 823,75 lei.



274

Iazu. File de cronică

CHELTUIELI
Capitolul ii. materialul
1.  Cheltuieli pentru întreţinerea cultului cu cele necesare: lumânări, untdelemn, 

prescuri, vin, etc. Prevăzute prin buget 80,00 lei, Plătite 100,20 lei. S-a luat 20 lei 
și 20/00 de la Articolul 3.

2.  Reparaţiuni, văruitul bisericii pe dinafară. Prevăzute prin buget 200,00 lei, Plătite 
200,00 lei.

3. material necesar la pangar.  Prevăzute prin buget 250,00 lei, Plătite 229,50 lei.
4.  impozite, plata zecimilor cuvenite la 5¼ ha de pământ arabil. Prevăzute prin buget 

632 lei lei, Plătite – lei.
5.  Obligaţiuni testamentare, facerea unui parastas după testamentul defunctei Voica 

Preot david iliescu. Prevăzute prin buget 40,00 lei lei, Plătite – lei.
6. Cheltuieli de cancelarie. Prevăzute prin buget 10,00 lei lei, Plătite 10,00 lei.
7.  Cheltuieli extraordinare. Prevăzute prin buget 40,00 lei lei, Plătite – lei. total 

539,70 lei./ total 539,70 lei.

BISERICA FILIALĂ 
SFINŢII VOIEVOZI – BRĂTIANU

VENITURI
Capitolul i. Subvenţii de la Stat. nu s-a acordat.

Capitolul ii. Venituri din interiorul bisericii și cele întâmplătoare.
1. Venitul de la pangar. Prevăzute prin buget 300,00 lei, Încasate 100,00 lei.   
2. Venitul de la disc. Prevăzute prin buget 10,00 lei, Încasate - lei. 
3.  Venitul de la aprinderea policandrului la diferite ceremonii. Prevăzute prin buget 

10 lei, Încasate 10 lei. 
4.  Venituri întâmplătoare. Prevăzute prin buget 5,00 lei, Încasate - lei. total 110,00 

lei./ total 110,00 lei.

CHELTUIELI
Capitolul ii. materialul
1.  Cheltuieli de întreţinerea cultului cu cele necesare: lumânări, untdelemn, prescuri, 

vin, etc. Prevăzute prin buget 80,00 lei, Plătite - lei. 
2. mici reparaţiuni. Prevăzute prin buget 40,00 lei, Plătite - lei.
3. material necesar la pangar.  Prevăzute prin buget 200,00 lei, Plătite 110,00 lei.
4.  Cheltuieli extraordinare. Prevăzute prin buget 30,00 lei lei, Plătite – lei./ total 

110,00 lei.
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RECAPITULAŢIE

Veniturile bisericii parohiale 823,75 lei

Veniturile bisericii filiale 110,00 lei 933,75 lei

Cheltuielile bisericii filiale 539,70 lei

Cheltuielile bisericii filiale 110,00 lei 649,70 lei

Sold 284,05 lei

Paroh Pr(eot). A(ndrei). Petru/ epitropi {C. Ştefan, indescifrabil.
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CHESTIONARELE  
COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

1921

ARHIVA I.N.P., Fond C.M.I., 

Dosar 472, Iazu, Brătianu, Chestionar din 1921

MINISTERUL INSTRUCŢIUNII, 
AL CULTELOR ŞI ARTELOR, 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 
CHESTIONAR PRIVITOR 

LA MONUMENTELE ISTORICE

Judeţul Ialomiţa, Comuna Iazu 

1921

Întrebări Judeţul ialomiţa, 
Comuna iazu, 
Cătunul Brătianu

Judeţul ialomiţa, 
Comuna iazu

1)  Felul monumentului: 
Biserică

Filială, cu hramul 
Sfinţii Voi(e)vozi

Parohială cu hramul 
Sfântul (i)erarh nicolae

2)  e de zid sau de lemn? 
e dreptunghiulară sau 
cu sânuri?

este de zid cu sânuri. este de zid, dreptunghiulară.

3)  Care e anul de fondare 
și numele ctitorilor? 
(Se va da numele 
ctitorilor de pe pisanie 
pomelnice și portrete 
ctitoricești).

e fondată și sfinţită în anul 
1902. este zidită de obștea 
locuitorilor din satul 
Brătianu.

Anul fondării este 1845 oct(ombrie). 27.  
numele ctitorului de pe pisanie este: 
Arhimandritul gavriil Slobozeanul de la Smirna 
(Asia). Înlăuntrul bisericii, deasupra în dreapta ușilor 
de intrare este portretul ctitorului, fără pomelnic. 
La stânga e portretul mitrop(olitului). Ţării, 
neofit al ii (-lea), care a târnosit biserica.
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4)  Ce inscripţii de fondare, 
săpate în piatră și lemn sau 
zugrăvite sunt?  
(Pe cât se pot descifra).

este inscripţia scrisă deasupra 
ușii de intrare în bis(erică). Cu 
următorul cuprins: Acest Sf(ânt). 
Lăcaș s-a clădit în anul 1902, sub 
domnia m(ajestăţii). S(ale). 
R(egele). Carol i și a Î(nalt). 
P(rea). S(finţitului). m(itropolit). 
Primat iosif gheorghian cu 
ajutorul obștei locuitorilor 
cătunului Brătianu și cu stăruinţa 
d(omnu)lui iancu Poenaru 
Bordea și a Pr(eotului). m(anea). 
georgescu, având ca Antrepre-
nor pe Lazăr teodorescu, din 
griviţa. În faţă are și un pridvor.

este inscripţie săpată în piatră în pridvor deasupra ușilor 
de intrare în biserică cu următorul cuprins: Acest Sf(ânt). 
Lăcaș s-a ridicat acum din temelie întru slava Sf(intei). 
troiţe și întru pomenirea Sf(ântului). Pr(ooroc). ioan 
Botezătorul și a Sf(ântului). (i)er(arh). nicolae prin toată 
cheltueala și osârdia Sf(inţitului). Părinte Arhim(andrit). 
gavriil Slobozeanu de la Smirna, în zilele Prea Înălţatului 
domn gh(eorghe). dimitrie Bibescu Voievod și 
mitr(opolit). a toată Ungro-Vlahia Kir neofit ii 1845 
Oct(ombrie). 27. Scrisă cu litere kirilice.
În faţă are și un pridvor zidit în an(ul). 1902.

5)  Ce clădiri sau ziduri sunt 
pe lângă biserică și ce 
vechime au?

Pridvorul din faţă este zidit 
odată cu biserica.

este pridvor în faţa bisericii, zidit în anul 1902.

6)  Are biserica pridvor cu stâlpi 
înfloraţi și chenare împodo-
bite la uși și ferestre?

nu. nu.

7)  Are pietre de morminte 
vechi? Ce inscripţii au? 
(Pe cât se pot citi)

nu. nu.

8)  Zugrăvelile sunt vechi sau 
noi? Pe dinafara bisericii 
sunt zugrăveli?

Zugrăveala este de când s-a zidit 
biserica. Pe afară nu sunt 
zugrăveli decât a hramului 
Sf(inţii). Voievozi, în faţă 
deasupra pridvorului.

Zugrăveala pe dinlăuntru este nouă din 1916. 
Pe dinafara bisericii nu sunt alte zugrăveli decât hramul: 
Sf(ântul). ioan și Sf(ântul). (i)er(arh). nicolae în faţa 
bisericii deasupra pridvorului.

9)  tâmpla e de zid sau de 
lemn? Ce vechime are?  
e frumos împodobită?

tâmpla e din lemn, făcută odată 
cu biserica, e frumos împodobită.

tâmpla e din lemn, făcută din nou în anul 1916, 
odată cu zugrăveala. e f(oarte). frumos împodobită. 
icoanele de la tâmpla veche le păstrăm. 
Se crede că sunt pictate odată cu zidirea bis(ericii).

10)  Câte strane vechi și 
sfeșnice de lemn sculptate 
sunt?

Strane vechi, sculptate.
nici sfeșnice vechi de lemn 
sculptate nu sunt.

Stranele și sfeșnicele nu sunt sculptate.

11) inventarul icoanelor vechi 
de la tâmplă și din biserică, 
chiar a celor scoase din uz, și 
numele sfinţilor ce reprezintă.

icoane vechi nu sunt în tâmplă. 
icoanele din tâmplă sunt: icoana 
mântuitorului, a maicii d(omnu)
lui, a Sf(inţilor). Voievozi, a 
Sf(ântului). (i)er(arh). nicolae 
și în sus pe tâmplă: ce 12 praznice 
în primul rând, ale celor 12 
(Sfinţi) Apostoli în al ii-lea rând, 
ale proorocilor (12) în al 3-lea 
rând și între ele, la mijloc, în 
dreptul ușilor împărătești, 
Sf(ânta). mahramă.

În tâmplă nu sunt icoane vechi tare ci sunt mai noui.  
A mântuitorului și a maicii d(omnu)lui cu inscripţia: 
Făcute cu cheltueala d(omnu)lui dragomir Roman și 
nedelea ionescu 1881 Apr(ilie). 6; a Sf(ântului). Prooroc 
ioan și a Sf(ântului). (i)er(arh). nicolae, a Sfinţilor Voivozi, 
fără inscripţie pe ele. de asemenea, mai sunt 2 icoane: 
una a mântuitorului și alta a maicii d(omnu)lui tot vechi 
cred, de la zidirea acestei biserici fără inscripţie și sunt 
așezate pe pereţi la femei. Sunt încă 6 icoane vechi de tot, 
mâncate de cari, dar le păstrăm în podul bisericii; 
sunt fără inscripţii și fără dată. 
Alte icoane cari mai sunt sunt mai noui. 
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12)  inventarul candelelor, 
cădelniţelor, discurilor, 
ripidelor, chivoturilor, 
crucilor de lemn ferecate, 
paftalelor, potirelor și al 
întregii argintării vechi, 
precum și al candelabrelor 
vechi (indicându-se 
inscripţiile ce au pe cât se 
pot citi).

toate aceste obiecte sunt noui, 
odată cu zidirea sf(ântului). lăcaș 
înfiinţate.

Candelele vechi au fost de cositor și s-au dat pe la oameni 
în anul 1894 când s-au cumpărat cele existente, de către noi, 
2 preoţi ce eram atunci și alţi săteni.
este un disc și potir vechiu, de cositor, fără inscripţii pe 
dânsele; ripide nu sunt; cruci de lemn vechi, este una nu 
ferecată, se păstrează în altar; paftale și potire de argint vechi 
nu sunt. este un policandel de alamă, cred de la facerea 
bisericii, cu 6 lumini și cu inscripţia: Arhim(andrit). Gavriil 
Smirna. 1845 D(ecem)bre. 4.

13)  inventarul veștmintelor 
vechi, chiar a celor scoase 
din uz.

Vestminte vechi nu sunt. două sfite cu fir și una de lână ripsată, scoase din uz; un 
stihar cu fir, unul de lână ripsată și unul de damască. 
Cinci epitrahile: 2 de lână ripsată și 3 de damască 
și 1 poală de tetrapod uzată.

14)  Ce pomelnice vechi, 
manuscripte sau 
documente sunt? 
(inventarul lor).

nu sunt. Pomelnice vechi nu sunt, nici documente.

15)  inventarul cărţilor vechi 
de slujbă, cu arătarea 
titlurilor lor.

Cărţi vechi nu sunt. S-a dăruit de 
Biserica Sf(ântul). nicolae iazu 
un Penticostar fiindcă n-avea cu 
ce se servi de fel și aici (la iazu, 
n.n.) erau 3. e tipărit în zilele 
d(omnu)lui Alexandru neculae 
Şuţu V(oie)v(od). cu 
blagoslovenia Arhiep(iscopului). 
Şi mitr(opolitului). Kir Kir 
dionisie (la) 1820. 

Cea mai veche carte este triodion, tipărit în tipografia 
crăească din Pesta, an de la Hr(istos). 1816 cu 
blagoslov(enia). ex(celenţei). Sale Prea Sf(inţitul). 
Arhiep(iscop). și mitropolit de Karlovitz Stefan 
Stratimiroviciu. Un Kiriacodromion din 1857. Un 
molitfelnic sau evhologiu căruia îi lipsește coperta cu titlu(l) 
și data și o Liturghie idem, cari, după tiparul lor, par a fi tot 
așa (de) vechi ca și triodion(ul). două Octoice mari, un 
triod, 2 Apostole, 2 Penticostar(e) și o Psaltire tipărite în 
1856 în tip(ografia). Prea Sf(inţitului). mitr(opolit). nifon. 
12 minee din 1852. O Cazanie din 1834 tip(ărită). în Buzău. 

16)  Ce clopote vechi sunt și 
ce inscripţii au?

Clopotele vechi în no. de 2 s-au 
rechiziţionat de nemţi.

Clopotele vechi în no. de 2 ni s-au rechiziţionat de nemţi.

17)  Când s-a făcut ultima 
reparaţie mare a bisericii; 
s-a păstrat ce era vechi?

nu s-a făcut nici o reparaţie. Când s-a făcut pictura nouă în 1916, s-a făcut în ulei. S-au 
păstrat icoanele tuturor sfinţilor cari erau mai înainte, însă 
s-au refăcut în uleiu, căci înainte erau pe afrez.

18)  Ce legende istorice se 
povestesc despre acest 
sfânt locaș?

nicio legendă. nu este nici o legendă veche despre acest sf(ânt). lăcaș.

19)  Ce lucruri istorice sunt 
prin prejur?: palate 
domnești, case boierești, 
cule, case vechi ţărănești, 
câmpuri de luptă, cruci de 
piatră mari (cu inscripţia 
pe cât se poate descifra).

nu sunt Prin prejurul bis(ericii). nu sunt lucruri istorice, palate 
domnești, case boerești, cule, etc. este casa parohială veche 
de pe la 1856, donată prin testament bisericii în 1906 de 
defuncta Voica Pr(eot). david iliescu. Câmpuri de luptă nu 
sunt. Sunt 2 cruci mari: pe una este anul 1864. Sunt 4 cruci 
vechi împrejurul bis(ericii). Una din 1846, alta, după literile 
cari foarte puţin se văd, pare a fi mai veche, însă nu e dată pe 
ea; alta are data an 1864. Alte inscripţii nu sunt pe dânsele 
decât formula: Această sf(ântă). cr(uce). s-a ridicat întru 
pom(enirea). Robilor lui d(umne)zeu (cutare etc.).

Semnătura Parohului 
(Superiorului)

Pr(eot). A(ndrei). Petru
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RAPORT MEMORIU 
(COPIE DUPĂ SINODICUL BISERICII IAZU) 

1 iulie 1923

Preot Paroh Andrei PetRU 
România/ Parohia iazu, Comuna iazu/ Judeţul ialomiţa 

no. 20/1923 iulie 1 
Prea Cucernicului Proto(i)ereu al Judeţului ialomiţa 

Circu(umscripţia). Urziceni 
Primită azi 6 iulie 1923/ înregistrată no. 435, dosar no.  

Se va atașa la Condica Specială

Prea Cucernice Părinte,

Conform dorinţei ce aţi exprimat la inspecţie, de a vă înainta un memoriu despre 
această sf(ântă). biserică, cu onoare vă supun la cunoștinţă acest raport 

memoriu. Sf(ânta). biserică este clădită din temelie de zid de Arh(imandritul). gavriil 
Slobozeanul după cum se arată în inscripţia de pe frontispiciu, care spune:

„Acest Sf(ânt). lăcaș s-a ridicat acum din temelie întru slava Sf(intei). troiţe și întru 
pomenirea Sf(ântului). Prooroc ioan Botezătorul și a Sf(ântului). (i)er(arh). nicolae, prin 
toată osârdia și cheltueala Sf(inţitului). Părinte Arhim(andrit). Kir gavriil Slobozeanu de 
la Smirna în zilele Prea Înălţatului domn g(h)eorghe dimitrie Bibescu V(oie)v(od). şi 
mitropolit a toată Ungro-Vlahia Kir neofit 1845 oct(ombrie). 27”.

Părintele a dat tot materialul necesar, a observat îndeaproape toate lucrările, a luat 
măsuri de a pictat-o şi în fine a sfinţit-o în ziua de Sf(ântul). nistor, 27 Oct(ombrie). 1845, 
însoţit şi de Prea Sfinţitul mitropolit, după cum mi-a declarat un bătrân de atunci, anume 
Radu moroeanu, acum decedat, şi Pr(eotul). david iliescu, care a fost mai în urmă preot 
al acestei biserici 52 de ani, decedat în an(ul). 1904.

Căratul materialului, sala(h)oria la zidire şi alte ajutoare ce s-au mai cerut au fost 
făcute de săteni de la mic pân’ la mare, îndemnaţi de bătrânul preot din acel timp, grigore, 
după care a urmat Pr(eotul). david, a cărui soţie, Voica Pr. david, a testat sf(intei). biserici 



280

Iazu. File de cronică

casele parohiale şi un lot de 5¼ ha, la moartea dânşii, în anul 1907, în baza unui testament 
ce l-a avut şi dânsa de la soţul său, fiindcă n-au avut copii.

Până la venirea mea aici, în anul 1877 luna maiu (6 sau 7, n.n.), sf(ântul). lăcaş s-a 
învelit cu fier în anul 1870 prin cotizaţii date de sătenii comunii şi s-au cheltuit 2000 lei, 
după declaraţia Pr(eotului). david, care atunci era singur la această biserică.

În anul 1875, sf(ântul). lăcaş s-a pictat din nou prin contribuţia locuitorilor 
com(unei). Împărţiţi după avere în 3 categorii: unii au contribuit cu 40 lei, alţii – cu 30 lei 
şi alţii – cu 20 lei, cheltuindu-se în total 3000 lei. Pictorul a fost d(omnu)l. n(icolae). n. 
Stănescu, original din Buzău, însă în urmă stabilit aici în Comuna iazu.

În anul 1881, luna maiu s-a tencuit peretele despre nord cu ţiment fiindcă se 
deteriorase tencueala definitiv. tot atunci s-a făcut la baza peretelui jos şi brâul de zid, ca 
să depărteze apa de  temelie care, fiind făcută de cărămidă şi în pământ, ameninţa a se slăbi 
de igrasia ce începuse a se urca în sus. S-a(u) cheltuit 2500 lei cu acte justificative, sumă 
adunată prin stăruinţa noastră de la săteni.

În anul 1891, fiindcă igrasia se urca în sus mereu, mai cu seamă în peretele despre 
nord, s-a tăiat jumătate din zid pe dinlăuntru(l) bisericii la înălţime de 2 m, punându-se 
între zidul vechiu şi nou câlţi cu catran, ca să împiedice întinderea igrasiei şi s-a reparat şi 
pictura şi architectura până la acea înălţime, cu care lucrare s-a cheltuit suma de lei 2800, 
mai făcându-se din nou şi tocurile şi cercevelele ferestrelor despre nord din lemn de stejar, 
cele vechi fiind putrede, apoi s-a făcut slujba Înnoirii de Părintele Proto(i)ereu n(icolae). 
Alexandrescu. 

Sumele trebuincioase s-au strâns tot de la săteni prin stăruinţa noastră şi a epitropilor 
Stan doru şi ion Caicaş, acum decedaţi.

În anul 1895 s-a refăcut curtea din jurul bisericii cu scânduri noi, tot prin listă de 
subscripţie la săteni, cheltuindu-se suma de lei 750, tot cu acte justificative în regulă.

În anul 1896 s-a învelit sf(ânta). biserică cu fier din nou, cheltuindu-se din propriul 
său venit cu acte justificative în regulă suma de lei 1500.

În anul 1902 s-a făcut pridvorul din faţa bisericii fiindcă se simţea necesitate de un 
adăpost pentru vremuri grele unde să stea un botez sau tinerii cari veniau la cununie, până 
la venirea Pr(eotului). ca să-i introducă în biserică.

La această lucrare s-a cheltuit suma de lei 3000: 2000 din venitul propriu al bisericii 
şi 1000 lei s-au plătit la pictură de ene Costache cu soţia sa Ruxanda, Anton dobrinescu 
cu soţia sa dobriţa, Petre Bangăl cu soţia sa Stoica şi niţu dumitrache cu soţia sa Ana, ale 
căror nume s-au scris şi pe pereţii pictaţi tot de pictorul n(icolae). n. Stănescu.

Odată cu pridvorul s-au făcut legături de fier şi la sf(ântul). altar, unde ameninţa să 
se crape zidul, chieltuindu-se şi cu aceasta 350 lei din venitul bisericii cu acte justificative 
în regulă.

În anul 1913 s-a înfiinţat un clopot de 90 kgr, fiindcă cel vechiu se spărsese la sunarea 
mobilizării din acest an, cu care s-a cheltuit 840 lei cu listă de subscripţie de la săteni.
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În anul 1916 s-a pictat din nou biserica în uleiu, fiindcă cea veche fiind pe afrez674, se 
ştersese de tot. S-a cheltuit suma de lei 6000 din fondul bisericii.

Pictorul vrednic de vecinică amintire şi bun la suflet, care a pictat biserica aşa de 
frumos şi cu un preţ aşa de moderat, a fost tot d(omnu)l. n(icolae). n. Stănescu, care a 
fost proprietar aici în comună şi care mereu silia să facem pictura, că nu ştie câte zile mai 
are. Şi, în adevăr, în anul 1919, după ce a terminat definitiv ultimele lucrări de ornament ce 
a mai avut la sf(ânta). tâmplă, fiind întrerupt de războiu, a decedat la 8 maiu, lăsând un 
adânc regret în sufletul meu şi chiar al tuturor oamenilor de bine, cari l-au cunoscut. eternă 
să-i fie memoria.

1919 maiu 21; Pr(eot). A(ndrei). Petru

Fiindcă nemţii ne luaseră 2 clopote ale bisericii, în anul 1921 s-a cumpărat un 
clopot de 155 de kgr, care s-a spart, neţinând nici un an şi toamna l-am 

preschimbat mai adăogând lei 3800, strânşi de epitropi tot prin listă de subscripţie de la 
săteni şi am cumpărat un clopot de 166 kgr, câte 35 lei kgr.

tot în anul 1921 s-a făcut şi clopotniţa nouă, în care s-a instalat clopotul acum, 
cheltuindu-se şi cu dânsa 2000 lei strânşi de la săteni cu listă de subscripţie.

În toamna anului 1921 s-a mai strâns cu listă de subscripţie tot de la săteni suma de 
5800 lei, cu care s-a cumpărat încă un clopot mai mic, ca să se armonizeze mai bine 
amândouă şi să se facă praznicele mai cu pompă, spre lauda lui d(umne)zeu, care a 
îmblânzit inimile fiilor săi, enoriaşii aceştii sf(inte). biserici şi au dăruit cu tragere de inimă 
milostenii prin stăruinţa noastră şi a epitropilor Chiru Stan, Anton dobrinescu şi a 
locuitorilor Andreiu n. Loagăr, Stanciu decu şi gh(eorghe). Cârstocea, cari au fost gata 
de a da ajutor la strângerea bucatelor dăruite de săteni. Învrednicească-i d(umne)zeu pe 
toţi de darurile pământeşti şi cereşti şi de binecuvântarea Sa. Amin.

Pr(eot). A(ndrei). Petru 1921 no(i)embr(i)e 7

Tot în vara anului 1921 s-a văpsit fierul de pe sf(ânta). biserică, cheltuindu-se 
suma de lei 4500 din fondul bisericii şi 1500 lei strânşi cu listă de subscripţie 

de la săteni cari au ajutat totdeauna, după putere, pentru înfrumuseţarea sf(ântului). lăcaş.

Pr(eot). A(ndrei). Petru 1921 n(oiem)br(i)e 20

În vara anului 1922 s-a reparat tencueala bisericii pe peretele despre Sud mai 
cu seamă, fiindcă se ruinase şi, intrând apă pe sub tencueala veche ce era cu 

var, după cum se uza în vechime, intra apă la cărămidă şi igrasia se întindea continuu. 

674  AFRÉSCO s. m. (pict.) frescă; loc. adv. (despre pictură murală) pictat pe zidul ud, proaspăt. 
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Astfel s-a făcut această reparaţie din fonduri donate de creştini ce nu vo(i)esc a li se 
mai şti(i) numele de (către) oameni, ci numai de d(umne)zeu Atotştiitorul şi răsplătitorul 
celor buni şi milostivi.

S-a cheltuit şi cu această reparaţie lei 4000.
Ceea ce va mai trebui de făcut pe viitor credem că, cu ajutorul lui d(umne)zeu se va 

face la timp.
Acest raport este copie fidelă după Sinodicul bisericii, în cari s-au trecut la timp orice 

lucrare şi sumele corespunzătoare.
Primiţi, vă rog, Prea Cucernice Părinte, stima ce vă păstrăm.

Paroh Pr(eot). A(ndrei). Petru 
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ISTORICUL BISERICII 
CU HRAMUL SFINŢII VOIEVOZI DIN SLOBOZIA 

1923

Arhiva Protopopiatului Urziceni 
Registrul cu Personalul bisericesc şi Istoricele bisericilor, 1923, f. 52 v.

Biserica actuală s-a fondat în anul 1842, cu hramul Sfinţii Voievozi, de către 
Arhimandritul şi egumenul gavriil, în locul celei vechi care s-a dărâmat de 

cutremur şi care a fost fondată în anul 1634 de matei Basarab şi enache Caragea, împreună 
cu curtea ce înconjoară biserica.

În memoria ostaşilor căzuţi în resbelele purtate de matei Basarab a închinat această 
biserică monastirei dohiaro din Sfântul munte Atos, împreună cu toate prop(r)ietăţile ei 
şi anume: Slobozia, Smirna, iazu, Sudiţi, Schitul năeni-Prahova, Schitul Apostolache-Buzău, 
Atârnaţi (Ciulniţa). La târnosirea vechei biserici au fost peste 500 preoţi, precum şi 
patriarchul din Constantinopole.

Obiectele rămase de la vechea biserică sunt: 1) icoana mântuitorului, 2) icoana maicii 
domnului, 3) icoana Sfinţilor Vo(i)evozi, 4) icoana Sfântului ioan Botezătorul, care icoane 
se află pe tâmpla acestei biserici; două sicrie de argint în care se află sfinte moaşte şi două 
batiste de borangic brodate cu aur, donate de elena doamna. Se mai află o cruce cu două 
iconiţe şi o scorpie cu două capete ce-au fost puse sub crucea de la tâmpla vechei biserici.

Arhimandritul gavriil a venit la anul 1812 ca egumen şi la anul 1820 în timpul Zaverei 
lui tudor Vladimirescu au avut 10 arnăuţi înarmaţi cari s-au bătut cu 300 turci iar noaptea 
au fugit toţi locuitorii acestei comuni în pădurea merişorul, Judeţul Prahova şi egumenul a 
trecut la Braşov, stând până la anul 1836 şi, venind, a zidit clopotniţa, căci cea veche se 
dărâmase. Când au venit turcii în mânăstire au tăiat capul economului lăsat de gavrilă în 
fuga lui la Braşov.

Scrisă aceasta de Parohul Bisericei – econom S. Radu675, anul 1864.
Astăzi biserica este în stare bună, n-are împrejmuire căci vechile ziduri parte s-au 

dărâmat, parte sunt în ruine.

675   Preotul iconom Stan fiul Preotului Radu, Cf. Mss. Rom. 324, din B.A.R., fila 336 faţă.
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BRĂTIANU 

INSPECŢII ÎN 1923 şi 1927

România/ eparhia Sfintei episcopii a Constanţei, Protoieria Urziceni
Proces-verbal (de inspecţie)

Parohia iazu, 
Comuna Brătianu

Parohia iazu, 
Comuna iazu (corect: 
Comuna Brătianu)

Parohia Brătianu, 
Comuna Brătianu

data 19 mai 1923 18 septembrie 1923 21 iunie 1927

Subsemnatul, Protoiereu al Judeţului ialomiţa, inspectând biserica filială cu hramul 
Sf(inţii). Voievozi din Comuna Brătianu am constatat următoarele

Subsemnatul, Protoiereu 
al Judeţului ialomiţa, 
inspectând biserica 
parohială cu hramul 
Sf(inţii). 
Voievozi din Comuna 
Brătianu am constatat 
următoarele

Biserica de zid

În stare bună

Pictura bună veche

Sfintele taine bine păstrate

Sfintele Vase de metal și argint

Starea lor bună

Odoarele de metal Şi argint

Starea lor bună

Cărţile de ritual bune

Vestmintele sacre bune

mobilierul intern bun

icoanele portative În stare bună bune În stare bună

Curăţenia internă bună

Ordinea obiectelor În regulă

exteriorul Bisericii bun - bun

Arhiva parohială - În regulă
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Registrele de 
stare civilă

- -

Comptabilitatea - În regulă

Biblioteca parohială - Posedă 50 de cărţi, 
în formaţie.

Pangarul funcţionează -

Împrejmuirea este bună

Curăţenia curţei bună

Cimitirul este împrejmuit Împrejmuire bună

Activitatea preotului Constă în 
efectuarea slujbelor

Constă în efectuarea slujbelor și predici

Relaţiunile cu păstoriţii bune

Cântăreţii Își fac datoria

no. familiilor 525 650

sufletelor 2506 2200

Locuitori în concubinaj 4 (patru) 5 (cinci) 8 (opt)

Starea religioasă și morală 
a populaţiei

bună

diferite observaţiuni (19 mai 1923:) Biserica este îngrijită de Pr(eotul). manea georgescu, 
ca preot supranumerar.

(18 septembrie 1923:) Această biserică filială este îngrijită de 
Pr(eotul). manea georgescu, absolvent a 4 clase seminariale. 
Se bucură de încrederea enoriașilor. epitropii împreună cu toţi enoriașii cer 
să se ridice această biserică filială la rangul de biserică parohială.

(21 iunie 1927:) Biserica are nevoie de mici reparaţiuni în interior. 
Prin stăruinţa Preot(ului). manea georgescu, parohul bisericii, 
s-a adunat fondul necesar pentru facerea clopotniţei. Sectanţi nu sunt.
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IAZU 
INSPECŢII ÎN 1923 şi 1927

România/ eparhia Sfintei episcopii a Constanţei Protoieria Urziceni
Proces-verbal (de inspecţie)/ Parohia iazu, Comuna iazu

data 19 mai 1923 21 iunie 1927

Subsemnatul, Protoiereu al Judeţului ialomiţa, inspectând biserica parohială 
cu hramul Sfântul nicolae din Comuna iazu am constatat următoarele

Biserica de zid

În stare bună

Pictura bună

Sfintele taine bine păstrate

Sfintele Vase de metal și argint

Starea lor bună

Odoarele de metal și argint

Starea lor bună

Cărţile de ritual bune

Vestmintele sacre bune

mobilierul intern bun în stare bună

icoanele portative în stare bună bune

Curăţenia internă bună

Ordinea obiectelor în regulă

exteriorul Bisericii bun

Arhiva parohială în regulă

Registrele de 
stare civilă

în regulă

Comptabilitatea în regulă

Biblioteca parohială În regulă. Posedă 44 cărţi. Posedă 66 cărţi.

Pangarul funcţionează

Împrejmuirea este bună biserici(i) este în stare foarte bună

Curăţenia curţei bună

Cimitirul este împrejmuit împrejmuit
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Activitatea preotului Constă din predici și efectuarea slujbelor Constă din efectuarea slujbelor

Relaţiunile cu păstoriţii bune

Cântăreţii își fac datoria

no. familiilor 280 285

sufletelor 1245 1250

Locuitori în concubinaj ii patru 5 cinci

Starea religioasă și morală  
a populaţiei

bună bună

diferite observaţiuni (19 mai 1923:) Parohia este condusă de Pr(eotul). Andreiu Petru, care-și face 
datoria și se bucură de încrederea enoriașilor. Biserica este reparată în 1916 și 
este în stare bună. Sectanţi nu sunt în parohie.

(21 iunie 1927:) Preotul Paroh econ(om). Andrei Petru este suferint pentru 
care motive dorește să fie scos la pensie. Prin muncă și stăruinţa C(ucerniciei). 
Sale s-a împrejmuit biserica și cimitirul și s-a făcut un pod pentru cor la 
biserică.
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RECENSĂMÂNTUL SATELOR 
1941

Judeţul ialomiţa, Plasa Ţăndărei, Comuna iazu, Satul iazu. La 1910 satul se 
numea iazu. La 1912 satul se numea iazu. La 1930 satul se numea iazu. Alte 

nume vechi, satul nu a avut. de la 1800 până la 1941 satul a fost comună administrativă.
Satele care au căzut în administrarea acestei comune de la 1919 încoace: Brătianu: 

de la 1919 la 1923. Victoria mărăseşti: de la 1922 la 1941.
Aşezarea satului. Satul iazu se află în partea de miazăzi a albiei fostului pârâu Lata 

Sărata, ce trecea prin părţile acestea. Cursul acestui pârâu era din dreptul satului nebuna, 
pendinte de Comuna griviţa, trecând pe lângă satele Smirna iazu, murgeanca şi comunica 
cu râul ialomiţa prin lacul Strachina.

tot terenul stăpânit de locuitorii Satului iazu este în întregime şes (bun de agri-
cultură) şi aşezat pe ambele părţi ale acestui râu.

data precisă a vechimii satului nu se poate fixa. totuşi, după constatările unor 
cercetări monografice, s-ar putea fixa o dată înainte de a doua jumătate a secolului XVii şi 
aceasta în legătură cu pisania şi hrisovul domnesc al lui matei Basarab de la mânăstirea 
Slobozia – ialomiţa.

Satul a fost înfiinţat de clăcaşii moşiilor mânăstireşti pendinte de mânăstirea Slobozia.
monumente istorice şi vechimea lor: Biserica zidită din anul 1845 octombrie 27; 

cruci cu datele 1821, 1832, 1844.
A fost un sat amestecat, de moşneni şi clăcaşi. A aparţinut Sfintei mânăstiri din 

Slobozia, până la secularizarea averilor mânăstireşti, în 1864, când s-a făcut exproprierea 
acestora şi împroprietărirea locuitorilor cu locuri de casă şi teren agricol.

Casele sunt construite din paiantă şi câteva din cărămidă. Acoperişul majorităţii 
caselor este din tablă şi la câteva case din stuf. doar câteva case au pivniţă. Sunt pardosite 
cu pământ şi câteva cu podea.

Aprovizionarea cu apă se face din fântâni nehigienice şi cu apă nepotabilă. nu se 
obişnuieşte în sat facerea de iazuri şi de gropi în care să se strângă apă pentru adăpatul vitelor.

Locuitorii se hrănesc în mod obişnuit mai mult cu mămăligă, deşi la fiecare gospodărie 
se găsesc cuptoare de copt pâine.
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În perioada 1936-1940 nu s-au declarat epidemii. Sunt cazuri de malarie în sat. nu 
sunt în sat locuitori guşaţi. nu sunt moaşe diplomate676 în sat ci la 5 km depărtare, în satul 
Smirna.

Cel mai apropiat medic se găseşte la 10 km în Comuna griviţa.
Cea mai apropiată farmacie se găseşte la 12 km, în Comuna Cioara-Brăila.
Cel mai apropiat spital se găseşte la 20 km, în oraşul Slobozia.
Portul nu se mai păstrează.
Obiceiurile vechi mai însemnate ce se mai păstrează:
În noaptea Sfântului gheorghe locuitorii sunt atenţi că joacă comorile, ca să le 

descopere.
Vrăjitorile fac farmece pentru luarea manei la vaci şi semănături.
În dimineaţa de 9 martie (de Sfinţii 40 de mucenici) se fac focuri prin curte, ca să 

fugă animalele şi insectele stricătoare de la pomi.
La sărbătorile mari, locuitorii se duc la Cruci răzleţe, pe câmp, cu vitele bolnave şi le 

ocolesc, pentru însănătoşire.
există şcoală primară în sat, înfiinţată odată cu satul. Clădirea este făcută în anul 1905.
nu sunt gospodării aşezate la mai mult de 3 km de şcoală.
numele învăţătorului: Petcu.
În sat există o biserică, clădită la 27 octombrie 1845, cu un singur preot.
Sunt 15 locuitori abonaţi la ziare.
Prin sat trec în mod obişnuit ţigani nomazi, circa 10 şatre/corturi pe an, primăvara, 

vara şi toamna. Stau 3-4 zile, timpul necesar pentru exercitarea meşteşugului lor: spoitori, 
căldărari etc. Vin din Judeţele Buzău şi Brăila şi merg în restul Judeţului ialomiţa spre nord 
sau Vest. trec aceleaşi şatre dar şi alţii care n-au mai venit pe la noi. Când vin în sat se ocupă 
cu spoitul vaselor, reparatul şi făcutul din nou al vaselor. Cumpără de la săteni, însă mai 
mult în forma trocului.

Satul face parte din Bărăgan iar locuitorii sunt Cojani.
Oraşul în care se duc de cele mai multe ori locuitorii satului ca să-şi vândă produsele 

şi să se aprovizioneze este Slobozia, la 20 km depărtare. Alte târguri şi oraşe cercetate în 
mod obişnuit de locuitorii satului în vederea vânzării de produse şi a aprovizionării sunt 
Ţăndărei, la 22 km, Cioara-Brăila, la 12 km şi dudeşti la 20 km677.

676  Cu diplomă, calificate.
677  document aflat la Serviciul Judeţean al Arhivelor naţionale – ialomiţa.
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MONOGRAFIA SATULUI IAZU 
1942

de Învăţător dumitru L. CRĂCiUn 
A.n.i.C., Fond m.C.i.P., dosar nr. 631/1944.

Pagina 1
18 ii 1942 – Văzut de noi inspector școlar

MONOGRAFIA SATULUI IAZU 

întocmită de dumitru L. Crăciun învăţător gr(ad). ii, 
la Şcoala primară mixtă din Comuna iazu, Judeţul ialomiţa

Această lucrare este cerută de Legea învăţământului primar, pentru înaintarea la gr.i

AŞEZAREA GEOGRAFICĂ A COMUNEI IAZU

Comuna iazu se află așezată din punct de vedere geografic sub o subdiviziune a 
Bărăganului, în partea de miazănoapte a Judeţului ialomiţa. În partea de miazăzi, 

la o depărtare de vreo 600 m de sat se află valea care a purtat numele altădată de Lata-Sărata 
și care vale străbate marginile dealurilor de la apus la răsărit. din această vale, în dreptul 
satului, de la podul de pe drumul Slobozia se desface o vale largă care sub o formă de 
prelungire străbate satul prin mijloc, pierzându-se complet în partea de miazănoapte a satului.

de la Valea Lata-Sărata și până la hotarul (cu) Jud(eţul). Brăila, moșia care aparţine 
Com(unei). iazu poartă numele de moșia Lata-Sărata după numele văii, deci satul se află 
așezat pe această moșie, care astăzi mai poartă numele și de moșia iazului.

din Valea Lata-Sărata, cum ridicăm dealul spre miazăzi și până la Slobozia-Veche, 
moșia poartă numele de Vatra-mânăstirii care a ţinut mai înainte de mănăstirea de la 
Slobozia-Veche. 

Ca o dovadă că această moșie a ţinut de mânăstirea de la Slobozia, este că pe marginile 
dealurilor din apropierea satului iazu se găsesc și astăzi bucăţi de cărămidă care ne fac să 
credem că mânăstirea a avut aici la extremitatea moșiei o cetăţuie în formă de canton pentru 
păstrarea cerealilor (pe) care nu le puteau transporta la timp în magaziile mânăstirii, fiind 
distanţă prea mare. 
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dăm mai jos planul satului din punct de vedere al așezării geografice. desen 1

Pagina 2

HOTARELE

Comuna iazu este cuprinsă numai între hotare convenţionale neavând nici un 
hotar natural. În jurul satului nu se află ape, păduri sau alte ridicături mai mari 

decât singurele dealuri dinspre miazăzi care nu sunt altceva decât o prelungire a podișului 
Bărăganului.

SATELE VECINE

La răsărit Comuna iazu se învecinește cu Comuna Brătianu, sat cu mult mai 
nou ca iazu, care a (a)parţinut până în anul 1924 de Com(una). iazu. La apus 

se învecinește cu Comuna Smirna. 
La miazănoapte - cu Com(una). Roșiori, din Jud(eţul). Brăila. 
La miazăzi - cu gheorghe Lazăr și Slobozia-nouă, care dealtfel toate aceste sate sunt 

mult mai noi ca iazu.
dăm mai jos graficul Com(unei). iazu cu moșia Lata-Sărata din jurul său. desen 2
Ca întindere Comuna iazu se află pe o suprafaţă de circa 61 ha 7706 mp având o 

formă mai mult pătrată după cum se vede din grafic. 
drumurile principale sunt cam cotite însă destul de largi, având un pod în mijlocul 

satului. Acest pod a fost construit cu scopul de a se evita strânsul apei în mijlocul satului, 
de aceea am spus mai sus că satul este străbătut de prelungirea unei văi.

Casele se află așezate mai toate cu faţa la drum, păstrând totdeauna și una din feţe să 
fie înspre răsărit.

Pagina 3
Ca așezare locuitorii sunt foarte deși, locuind și câte două familii pe un loc de casă, 

cauza fiind că mulţi nu doresc să se despartă de pământul părintesc, ţinând foarte mult la 
acest lucru.

CLIMA

Comuna iazu fiind așezată, din punct de vedere geografic, la o depărtare mare 
de dunăre sau mare, nu poate să aibă decât o climă temperată cu călduri mari 

vara și cu frig destul de aspru iarna.

VÂNTURILE

Ce bat mai mult asupra Comunei iazu sunt: Crivăţul care bate cu atâta putere 
în timpul iernei, aducând gerul și viscole mari dinspre miazănoapte și răsărit 

iar vara - zăpușeală năbușitoare. Câteodată Crivăţul este așa de furios încât doboară totul 
la pământ, înzăpezește drumurile și vai de omul pe care îl prinde acest năprasnic vânt.
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totuși despre acest vânt puternic putem spune că primăvara vine încărcat cu aburi, 
pricinuind ploi binefăcătoare câmpului iar iarna aduce multă zăpadă care apără câmpul și 
îndeosebi semănăturile de toamnă.

Austrul e vântul care bate dinspre miazăzi-apus. Acestui vânt îi mai zic oamenii și 
Sărăcilă din cauză că este un vânt uscat și fără umezeală.

Băltăreţul. Acest vânt după cum îl arată și numele e vântul care vine dinspre bălţile 
dunării. el e un vânt umed și aduce ploi mărunte (burniţa). Bate de primăvara până spre 
toamnă, la răstimpuri.

Alt vânt este Munteanul care bate foarte rar asupra Comunei iazu și împrejurimile ei.

PLOILE

Din fericire putem spune despre Comuna iazu că este udată de ploile cele mai 
bogate care cad tocmai în lunile când e mai multă nevoie pentru semănături. 

Faptul cel mai de seamă pentru iazu nu e atât câtimea de ploaie, ci mai ales timpul când 
cade. norocul cel mare al plugarilor e că de obicei primăvara ploaia cade regulat, când se 
fac arăturile și semănăturile.

Pe timpul verii, ploile cad mai puţin și acelea repezi și cu fulgere și cu trăsnete, 
aducând răcoare și belșug câmpului. Una din pricinile, care fac ca ploile să cadă la timp este 
plantaţiunile de salcâmi și pomi ce se află de jur-împrejurul satului. 

toamna încep ploile lungi și mărunte, prielnice ogoarelor și semănăturilor de toamă.
În general putem spune că din punct de vedere al așezării geografice, Comuna iazu 

este foarte favorizată de ploi în timpul anului, având o vegetaţie destul de abundentă.

CADRUL ISTORIC

Comuna iazu este legată de un trecut foarte îndepărtat fiind cel mai vechi sat de 
pe moșia Lata-Sărata. este cel mai vechi chiar ca toate satele dimprejurul său.

Pagina 4

ISTORICUL SATULUI

Se povestește că satul iazu a fost întemeiat de niște ciobani care coborau cu 
turmele lor de oi de la munte în fiecare primăvară, în anii cei mai îndepărtaţi 

din urmă, mergând cu oile în bălţile dunării pentru pășunat în timpul verii.
drumul de coborâre al acestor ciobani oieri a fost pe unde este astăzi Comuna iazu 

și ducea până în malul dunării, în dreptul satului Vadul-Oi din dobrogea. Se povestește că 
în trecut pe valea dinspre miazăzi a satului ce trece de la Apus la Răsărit curgea o apă, iar 
ciobanii care poposeau cu oile în acest loc au făcut un stăvilar de pământ pentru ca să 
proptească apa și să se strângă mai multă la un loc, formând un iaz pentru adăparea oilor.

Cum de altfel acești ciobani aveau obiceiul de a sta mai mult timp prin unele locuri, 
au construit la început niște bordee de locuit, ceva mai la miazănoapte în prelungirea acestei 
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văi. În timpul zilei își adăpau oile la acel iaz pe care îl făcuseră ei. de la acest iaz și-a luat 
numele satul iazu. 

dar acești ciobani nu au stat mult timp prin aceste locuri și au mers mai departe în 
dobrogea, întemeind și acolo sate, ca dovadă este satul Vadul-Oi.

În locul lor au venit alţi ciobani care dând de acest iaz de apă, loc bun de adăpat oile 
au rămas pentru mai mult timp prin aceste locuri, fiind și iarbă din belșug pentru oi, iar o 
parte dintre ei au rămas chiar definitiv în aceste locuri, construindu-și la început niște colibi 
apoi case de locuit, astfel s-a întemeiat satul iazu și care legendă se păstrează în școală din 
generaţie în generaţie. 

La început, vechii locuitori au fost organizaţi în bordee și colibi apoi mai târziu și-au 
construit case într-un număr mai restrâns. 

În anul 1864 s-au făcut primele împroprietăriri. Ţăranii căpătând pământ încep a se 
organiza din ce în ce mai bine înjghebându-și gospodării mai cu temelie, simţindu-se și mai 
strâns legaţi de pământul pe care l-au căpătat. 

A doua împroprietărire s-a făcut în anul 1916 și a treia în anul 1921 după războiul 
cel mare, astfel că toată moșia Lata-Sărata a fost împărţită ţăranilor din Comuna iazu, 
Brătianu și Smirna. Satul se crede că ar fi luat temei pe la anul 1800. 

În anul 1845 Oct(ombrie). 27 s-a zidit biserica din acest sat pe a cărui piatră stă scris 
următoarele cuvinte: 

Acest sfânt lăcaş s-au făcut acum din temelie întru slujba Sfintei Troiţe şi întru pomenirea 
Sfântului Exarh Ioan Botezătorul şi a Sfântului (I)Erarh Nicolae prin toată cheltuiala şi osârdia 
sfinţitul(ui) Păr(inte). Arh(imandrit). Chir Gavriil Slobozeanu de la Smirna, în zilele prea 
înălţatului Domn Georgie Dimitrie Bibescu V(oie).V(o).D, şi Mitropolit a toată Ungro-Vlahia, 
Chir Neofit 1845 Oct(ombrie). 27.

Pagina 5
În anul 1864, după legea școlară promulgată de domnitorul ioan Cuza ia fiinţă școala 

primară în acest sat. La început a funcţionat cu un singur post apoi cu două posturi. 
Cursurile se ţineau într-o sală a primăriei construită în acest scop. 
În anul 1905 s-a zidit din temelie școală adevărat(ă) tip cu două săli de clasă. numărul 

copiilor începe să crească simţitor la școală, ba unii din ei au plecat chiar la școli mai înalte 
la învăţătură.

Atitudinea sătenilor faţă de trecut este că mai toţi respectă tradiţia, datinile și obiceiurile 
strămoșești. transmiterea tradiţiei și a obiceiurilor se face prin educaţie și sfaturi prin școală. 
Copiii învaţă obiceiurile prin școală și le mai împrumută și unii de la alţii.

CADRUL BIOLOGIC

Starea trupească a locuitorilor din Comuna iazu, stă într-o strânsă legătură cu 
viaţa socială.
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Numărătoarea populaţiei după recensământ.
totalul populaţiei din Comuna iazu este de 1700 suflete începând de la vârsta de un 

an și până la 80-90-100 ani. toţi sunt de neam român și toţi vorbesc limba românească. 
Bărbaţii au toţi starea civilă căsătoriţi.
de la vârsta de școală și până la cel mai vârstnic om, toţi știu carte, prea puţini sunt 

aceia care nu știu carte. 
toţi au locul nașterii în Comuna iazu.

Mişcarea populaţiei în anii din urmă. 
mișcarea populaţiei din Comuna iazu în anii cei din urmă s-a mărit destul de simţitor. 

nașterile ce s-au înregistrat anual au fost de la 70 până la 100, băieţi și fete. toţi de neam 
român și religie ortodoxă. 

Cele mai dese nașteri s-au înregistrat în anotimpul de primăvară și toamnă, părinţii 
având vârsta între 21 ani și 40 ani.

Mortalitatea. 
numărul morţilor ce s-au înregistrat într-un an au fost de la 8-15 morţi, având vârste 

diferite, îndeosebi mai mulţi copii între una lună și 2 ani, toţi fiind de neam român și religie 
ortodoxă, părinţii având toţi starea civilă căsătoriţi. 

mortalitatea s-a petrecut mai mult în anotimpul verii și toamnei. 
Cauza morţii: la copii boală-dezinterie, la oamenii mari din cauza bătrâneţei, la cei 

mai tineri din cauza tuberculozei.

Numărul căsătoriilor.
mai în fiecare an din urmă, s-au înregistrat căsătorii de la 10-16, în medie, vârsta 

soţilor fiind între 20 ani și 25 ani. toţi de origine etnică română și religie ortodoxă având 
toţi o stare socială potrivită. Cei mai mulţi având ocupaţia, plugăria. 

Averea ce se constituie noilor căsătoriţi este de la 4 pogoane și până la 8-10 pogoane, 
plus ceva vite, o vacă, un cal și 3-4 oi. Starea lor civilă fiind necăsătoriţi.

Numărul divorţurilor. 
În curs de 20 ani nu s-au înregistrat decât două divorţuri, vârsta, între 22 și 25 ani, 

de origine români, religie ortodoxă.

Pagina 6
motivul divorţului fiind neînţelegeri familiale. 
Căsătoria a durat de la 1 an și până la 1 an și 6 luni. 
după urma divorţurilor nu a rămas nici un copil.

Emigraţiunile. 
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În timp de 20 ani nu s-au înregistrat decât vreo 25 plecări de locuitori, iar de venit 
nu au venit decât 8 locuitori. motivul plecării fiind interese materiale, lucrând prin fabrici 
sau ateliere pe la orașe.

Bolile sătenilor.
Bolile ce sunt răspândite printre locuitorii din Comuna iazu, însă pe o scară foarte 

redusă, sunt: tuberculoza, dezinteria, malaria, scarlatina etc. Pentru toate aceste boli, sătenii 
sunt foarte prevăzători și iau măsuri din vreme, tratându-se la medicii de la spitale sau 
dispensare. medicul de circumscripţie și agentul sanitar își fac totdeauna datoria 
conștiincioși, vizitând mai în fiecare săptămână școala și comuna.

toţi sătenii își desfășoară munca după anotimp, se îmbracă după anotimp, se hrănesc 
îndeajuns după anotimp. 

Se recrează în timpul muncii, vara, de două ori pe zi, la prânz și la nămiază. Somnul și-l 
fac noaptea.  Se distrează duminica și în alte sărbători. toţi sătenii trăiesc în cele mai perfecte 
condiţiuni igienice, atât asupra curăţeniei locuinţei, cât și a trupului, îmbrăcăminţii și a hranei.

Concluzii.
tot felul de viaţă socială a sătenilor se leagă de o viaţă biologică destul de sănătoasă.

MANIFESTĂRILE ECONOMICE
Bunurile de activitate economică.

Comuna iazu fiind așezată într-o regiune de câmp, ocupaţia de căpetenie a 
locuitorilor este agricultura și creșterea vitelor.

după statistica făcută la primăria locală am găsit că numărul proprietarilor mici este 
de 300, numărul proprietarilor mijlocii este de 80. 

Proprietari mari nu se găsesc în Comuna iazu. 
numărul meseriașilor se ridică la 15 care nu se ocupă numai cu meseria propriu zis 

ci fac și agricultură.
numărul negustorilor este de trei: doi băcani și un cârciumar.
Suprafaţa pământului arabil ce o cultivă proprietarii mici și mijlocii este de 2500 ha, 

restul din teren pendinte de Comuna iazu este pășune în suprafaţă de 222 ha.
numărul vitelor: Vite cornute, bovine: 650 mari și mici; cai 409; oi 1877.
Cultura pământului o fac locuitorii din această comună, care dealtfel aceasta le este 

ocupaţia, săvârșindu-și fiecare munca pe terenul său propriu, iar la nevoie mai iau și oameni 
cu ziua.

Pagina 7
Cum se săvârşeşte munca.
Unii din locuitori îşi păstrează tehnica de lucru întâia formă mai veche. Aceştia sunt 

foarte puţini. Alţii şi mai toţi îşi schimbă tehnica de lucru după vremurile de astăzi, 
întrebuinţând mai toţi maşinile agricole.
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Când se săvârşesc muncile.
toţi plugarii din iazu, săvârşesc muncile după anotimp. 
muncile care se săvârşesc sunt: arat, grăpat, semănat, tăvălugit, săpat, secerat, cosit, 

treierat, cules etc. toate muncile se săvârşesc în natură, iar capitalul obţinut după urma 
acestor munci rămâne în mâinile plugarilor.

Pământurile ce aparţin locuitorilor din Comuna iazu sunt împărţite după întinderea 
şi calitatea lor. Pământurile pentru arătură au întinderea cea mai mare, apoi vin în al doilea 
rând pământurile pentru păşune, apoi vin pământurile cu o întindere mai mică, care sunt 
folosite pentru plante de nutreţ, grădină comunală etc.

Îmbunătăţirea acestor pământuri şi-o face fiecare locuitor din sat prin gunoire. 
Pământurile din regiunea noastră fiind destul de fertile, totdeauna locuitorii au obţinut 
rentabilitate satisfăcătoare.

Uneltele mai de seamă întrebuinţate în agricultură.
Plugarii din Comuna iazu fiind nişte oameni foarte pricepuţi şi iscusiţi în ale 

agriculturii, mai toţi şi-au procurat unelte agricole din cele mai sistematice ca: plug de fier, 
grapă şi boroană de fier, semănători cu sistemul cel mai nou cu 16 rânduri, prăşitori cu care 
îşi săvârşesc muncile cu o rapiditate mai sigură. de asemenea şi-au procurat foarte mulţi 
secerători cu care seceră recolta mai bine şi mai repede, evitând cositul şi risipitul cu coasa.

Alte ocupaţiuni ale locuitorilor din iazu în afară de agricultură şi creşterea vitelor, 
care ar putea sa-i aducă comunei o înflorire şi mai mare din punct de vedere economic, nu 
se află.

Locuinţa şi dependinţele ei.
toate locuinţele sătenilor din Comuna iazu, cât şi dependinţele dintr-o gospodărie 

au un deosebit aranjament estetic, ba unii din ei au gospodăriile chiar model. 
Curtea este separată de grădină. Oborul cu paie este iarăşi deosebit de curte. 

grajdurile sunt aşezate mai toate cu faţa la soare. 
Hornurile de la case sunt model. Au cuptoare deosebite de bucătărie pentru coptul 

pâinii. Vasele ce le întrebuinţează la bucătărie sunt cele mai practice, evitând pe cele de 
pământ. În general, majoritatea gospodăriilor dau o notă deosebită a raportului de curăţenie.

Ce poate vinde satul.
Avutul cel mai mare al locuitorilor din iazu nu este altceva decât cerealele. Cu aceste 

cereale îşi scot ei bani necesari pentru plata impozitelor şi alte nevoi ale casei. 
Prea puţini sunt care vând lapte, ouă, unt şi păsări; restul din produse le consumă ei.

Bugetele ţărăneşti.
tot ce ar putea câştiga în medie un ţăran din iazu este cam… şi cheltuieşte anual cam…
În Comuna iazu se află ca instituţie economică Banca Populară I(on). E(liade). 

Rădulescu.
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MANIFESTĂRILE SPIRITUALE
Starea culturală a satului. 
În ceea ce privește starea culturală a locuitorilor din Comuna iazu este pe o treaptă 

foarte ridicată, înţelegând mai toţi rostul școlii. 
numărul celor care nu ştiu a citi şi scrie este cam (de) vreo 60, iar a celor care au 

învăţat şi au uitat sunt 30 şi al celor care ştiu carte şi scrie sunt 1200 bărbaţi şi femei având 
vârste diferite, îndeosebi mai mult tineret.

În sat se află o mică bibliotecă la şcoală şi una la biserică. de asemenea există şi Cămin 
Cultural cu numele Barbu (Ştefănescu) Delavrancea, care activează destul de satisfăcător. 
Se citeşte în genere mai mult (din) cărţile de poveşti şi istorice. 

Abonaţi la ziare şi reviste sunt 20 locuitori şi anume la (ziarele) Universul, Curentul, 
Timpul, reviste Satul şi Ogorul Românesc.

toţi locuitorii din Comuna iazu vorbesc o limbă curat românească şi trăiesc o viaţă 
religioasă, fiind foarte convinşi şi credincioşi, păstrând toate sărbătorile pe stil nou, iubesc 
foarte mult serbările artistice date în sat.

Limba tuturor ce o vorbesc este o limbă curat românească şi toţi vorbesc corect, 
neîntrebuinţând cuvinte străine în limbajul vorbirii lor.

În cele religioase, toţi locuitorii sunt foarte pătrunşi, păstrând credinţa neştirbită în 
adevăratul dumnezeu şi domnul iisus Hristos. Se închină totdeauna la masă, dimineaţa şi 
seara. toţi păstrează obiceiurile vechi, făcând pomeni, masluri şi sfeştanii la răstimpuri.

toţi au cunoştinţe temeinice despre formarea lumii, despre viaţă, despre lucruri. 
toate acestea le atribuie unei forţe divine, care este dumnezeu.

O mică parte dintre ei sunt superstiţioşi în farmece, în puterea diavolului. În iazu 
sunt prea puţini care practică descântecele.

Referitor la viaţa artistică este de remarcat faptul că mai toţi i(a)zenii ştiu să cânte 
foarte bine cântece populare. Ştiu foarte multe poveşti şi întâmplări din viaţa lor şi a 
poporului românesc şi mai ales din război. Spun foarte multe ghicitori.

dansurile ce se joacă mai mult de către săteni şi tineret sunt adevărate jocuri 
româneşti. Hora, sârba şi brâuleţul fac farmecul nunţilor.

Femeile şi fetele ştiu (a) coase cu destulă măiestrie diferite cusături româneşti, 
îmbiind şi simpatizând totdeauna culorile naţionale.

Păstrează un cult deosebit icoanelor, împodobindu-le cu fel de fel de şervete 
frumoase. 

La sărbătorile Paştelui încondeiază cu multă dibăcie ou(ă)le. 
toate manifestările artistice se petrec în costume naţionale. Serbările artistice şi 

culturale sunt date mai totdeauna de membrii Căminului Cultural şi copiii de şcoală.
totdeauna serbările date în Comuna iazu au dat roade destul de îmbucurătoare.
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MANIFESTĂRI POLITICE
Legăturile administrative cu Plasa. 
Comuna iazu fiind în Plasa Ţăndărei stă în strânsă legătură cu reședinţa plășii deoarece 

de aici primește mai toate ordinele. 
Aparţine de Ocolul Silvic Slobozia. de asemenea aparţine de Judecătoria Slobozia, 

fiind despărţită Comuna iazu de Judecătoria din Ţăndărei. Probabil că această despărţire 
s-a făcut, ţinându-se seamă şi de legăturile de circulaţie ale sătenilor cu Slobozia. Percepţia 
de care aparţine (Comuna) iazu se află în Comuna Brătianu.

Astăzi nemaifiind nici un fel de organizaţii politice în sat, locuitorii acestei comune 
nu mai au legături cu nici un fel de partide politice din trecut, afară de organizaţia 
guvernului… Satul nu a fost şi nu este dezbinat pe chestiuni politice.

Întâmplări tragice din preajma alegerilor din trecut care ar fi putut să lase mult de 
dorit în viaţa unui sat nu s-au întâmplat niciodată.

În ceea ce priveşte administraţia comunală se face în condiţiuni perfecte. Slujbaşii 
îşi fac cu prisosinţă datoria.

Bugetul comunei se ridică la venituri cu un total de 400.000 lei şi la cheltuieli la fel, 
administrându-se corect la cheltuieli din toate punctele de vedere. 

Partide politice locale în vederea conducerii comunei nu sunt.
Credinţele, concepţiile şi cunoştinţele sătenilor despre stat, Rege, partid şi admi-

nistraţie sunt destul de frumoase, fiind convinşi de ordinea, cinstea şi dreptatea ce s-a creat 
astăzi în administraţia ţării.

Unităţi sociale.
Cea mai perfectă unitate socială este familia care se compune din tata, mama şi copii. 

Relaţiile dintre soţi sunt de asemenea foarte bune ajutându-se în conducerea gospodăriei 
reciproc. de asemenea relaţiile dintre părinţi şi copii sunt bune, la fel şi dintre fraţi. 

traiul în familie este mulţumitor. În timp de 20 de ani nu s-au dat naştere în această 
comună decât la două divorţuri. 

munca în familie este împărţită după puterea şi priceperea fiecăruia.

Gospodăria ţărănească. Avutul unei familii. 
majoritatea locuitorilor din iazu au un inventar foarte bogat. 
Casa este foarte bine înzestrată cu tot felul de covoare naţionale, preşuri, aşternuturi 

în tot felul de modele, dând un aspect deosebit de plăcut. 
În cuprinsul gospodăriei se găsesc tot felul de unelte ca: sapă, hârleţ, greblă, teslă, 

ciocan, cleşte şi alte lucruri deosebit de folositoare în gospodărie. 
Fiecare sătean îşi are vitele lui proprii: o vacă, doi cai, o căruţă şi câteva oi.
mărimea proprietăţii de pământ într-o gospodărie este cam 2000 m².
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Într-o gospodărie se produc păsări de tot felul, porci, din care o parte din ei (sătenii) 
mai şi vând din aceste produse, alţii le consumă ei.

Sătenii cumpără din altă parte încălţăminte, forestieră, lemne de foc.
deponenţi la Banca Populară din sat sunt prea puţini din cauză că nu li se prea ajung 

banii.

Pagina 10

CADRUL PSIHIC
În ceea ce privește legăturile dintre viaţa sufletească și viaţa lor socială sunt foarte 

solidari sufletește și conștienţi de viaţa lor socială. Se simt strâns legaţi între ei alcătuind 
aceeași comunitate. Au conștiinţa curată despre ei însăși, deosebind pe străini. 

Se poartă destul de omeneşte faţă de venetici. de asemenea se poartă foarte 
respectuoşi faţă de intelectuali, mai puţin faţă de alte neamuri. 

dau mult ajutor când este vorba de clacă. de asemenea în caz de nenorociri, incendii, 
moarte. Au simţul realităţii foarte dezvoltat.

Cooperarea socială. 
din cauza lipsei de fonduri, satul nu întreprinde acţiuni comune aşa mari, însă se 

ajută împreună între ei. Fac un fel de asociaţii pe scurtă durată şi pe anotimpuri, exemplu: 
la căratul recoltei şi treieratul ei se fac cete de oameni pentru a le fi mai uşor.

Singurul obicei care reglementează viaţa indivizilor este munca cinstită şi ordonată.
Obiceiurile la naştere, botez, nuntă, înmormântare sunt toate acelea care sunt 

cunoscute de toată lumea nefiind nimic deosebit care ar merita să fie descris.
Obiceiurile de Crăciun, de Anul nou şi altele de peste an în afară de cele cunoscute 

de toată lumea, nu sunt altele.
În ceea ce priveşte tendinţele de libertate asupra modei, pot afirma că majoritatea 

sătenilor din iazu încă îşi păstrează portul în haine de postav ţesut în casă. de asemenea 
toţi au obiceiul de a-şi construi case mari şi pătrate pe un teren cât mai sus.

Personalităţi mai de seamă în sat în afară de preot, învăţător, notar etc. nu sunt. toţi 
sunt ascultaţi şi stimaţi de sătenii satului.

Cazuri de oameni răi în sat nu prea sunt. 
Prea puţini sunt aceia care devin rău văzuţi, din cauza împrumutului sau (pentru) 

neplata datoriilor ce le au unii faţă de alţii. 
În timpul sărbătorilor au obiceiul de a se aduna în faţa porţilor, unde fiecare spune 

câte ceva din ce li s-au mai întâmplat în timpul săptămânii.

Religiozitatea.
În ceea ce priveşte simţul religiozităţii, sătenii sunt destul de pătrunşi în puterea 

credinţei, având un moral destul de ridicat. Au simţul economiei foarte dezvoltat, la fel ca 
şi (pe) cel juridic.
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Concluzii.
Societatea cu cât este mai bine închegată cu atât influenţează mai mult asupra 

indivizilor ei, în ceea ce priveşte conştiinţa şi a tuturor trăsăturilor sufleteşti ale acestora.

Pagina 11

MANIFESTĂRI ETICO-JURIDICE
Privită în general toată viaţa morală și juridică a sătenilor din iazu o găsim susţinută 

pe o treaptă destul de ridicată, această viaţă morală fiind destul de ridicată și datorită faptului 
că majoritatea locuitorilor din iazu știu carte și ca întotdeauna cartea le-a pus la îndemână 
forţa morală și juridică făcând să deosebească foarte ușor binele de rău. de asemenea forţa 
morală creată în sufletul fiecăruia, i-au făcut să se trezească, cum trebuie să se poarte faţă 
de semenii lor.

Au fost prea rare cazurile printre sătenii din iazu să se întâmple abateri morale fie 
prin certuri, calomnii, furturi sau să se dedea la o viaţă sexuală.

Viaţa morală.
Sătenii din iazu fiind stăpâniţi de o viaţă morală temeinică, mai toţi au săvârşit şi 

săvârşesc câte o faptă bună, ajutând pe cei săraci şi nevoiaşi. Au arătat totdeauna şi iubire 
faţă de semenii lor.

Sancţiunile morale. 
În Comuna iazu nu sunt oameni oculţi, dispreţuiţi, urâţi sau blestemaţi, ceea ce le-ar 

fi putut cauza scăderile lor morale. 
toţi se respectă între ei. exemplu: Copiii respectă pe părinţi, tinerii pe bătrâni etc. 
din dreptul civil nu sunt întâmplări juridice legate de persoane. 
Copii nelegitimi în sat nu sunt cărora să li se fi săvârşit logodna, căsătoria sau moartea. 
Proprietatea individuală se câştigă prin moştenire, schimbări sau cumpărări, legate 

prin acte.

Obiceiurile juridice.
În caz de divorţ, se stabilesc prin contracte, în faţa justiţiei, despăgubirile între soţi.
Procese civile la judecătorie şi tribunal ce le-au avut locuitorii din Comuna iazu sunt 

foarte rare şi puţine.

Drept penal. Abateri de acest gen. 
Prea puţini locuitori din acest sat au săvârşit câte o contravenţie, care le-au pricinuit 

darea în judecată.
Abateri de la legile poliţieneşti, comunale, delicte şi crime, furturi, omoruri nu s-au 

petrecut la sătenii din iazu.
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Procese de contravenţie se întâmplă mai mult la tineret, care nu prea îşi dă seama de 
asprimile legilor, având vârsta între 18-24 ani. (Printre) Pedepse(le) ce s-au dat au fost 
(câte o) amendă până la 300 lei.

Alte fapte grave care ar fi putut să ducă mai mulţi locuitori sau familii întregi la 
judecată nu s-au petrecut în acest sat.

Concluzii. 
menţionăm că sătenii din iazu având o conștiinţă bine formată și un moral destul de 

ridicat, înţelegând ce este bine și ce este rău, duc o viaţă în general foarte modestă.
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MONOGRAFIA COMUNEI BRĂTIANU, 
JUDEŢUL IALOMIŢA 

1943

Învăţător mihail m. iOneSCU, Comuna Brătianu, Judeţul ialomiţa 
în A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 1044/1943, p. 11/f. 75-p. 15/f. 77, p. 19/f. 79-p. 20/f. 80. 

text aproape identic şi la A.n.i.C., Fond m.C.i.P., dosar nr. 486/1946

(…)

CADRUL ISTORIC

Primele așezăminte ale comunei au fost chiar la întretăierea șoselelor naţionale 
Călărași-Brăila și Piua Petrii-Buzău, pe Valea Lata-Sărata și (l)i s-a(u) zis Târle 

la Gologan, fiindcă pe aici fusese un cioban cu oi multe, anume gologan.
Primii oameni care au format aceste târle au fost Condruţeștii și Albeștii. Locul unde 

au fost aceste târle se cunoaște și astăzi pe (lângă) niște cruci, care încă mai există, acolo 
(unde) făcuseră cimitirul.

La anul 1895 s-a făcut împroprietărirea loturilor în câmp, de câte 9 pogoane, și arici 
pe marginea satului, de câte 2.500 m² iar în sat câte 2000m².

Împroprietărirea făcându-se în timpul guvernării Familiei Brătianu i s-a pus și satului 
numele oficial Brătianu, dar poporul îi zicea tot gologanu, după numele ciobanului.

Au fost împroprietăriţi tineri din Judeţul Brăila, din Comunele Cioara, Filiu, Zăvoaia, 
Budișteanu, mohreanu, găiteanca și din Judeţul Buzău, din Comunele: Bălănești, Bozioru, 
goidești, Brăești, Bentu, etc.

Atât loturile în câmp, cât și vetrele de casă au fost date la rând, după comune și ca 
dovadă este că jumătate din sat, de la biserică spre nord sunt Cojanii, veniţi din Judeţul 
Brăila și așezaţi pe străzi ca: a Cioranilor, a găiţelor, etc., iar în partea de miazăzi sunt 
muntenii, tot după sate așezaţi, având fiecare strada satului de unde a venit: a Bălăneștilor, 
a goideștilor, a Boziorenilor, etc.

În anul 1895, când s-a format satul, printre primii coloniști au fost Condruţeștii și 
Albeștii, care s-au mutat de la târlele din Valea Lata Sărata și gheorghe dinu în partea de 
Sud-est a satului.
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gheorghe dinu, care este bunicul meu, îmi povestea că atunci când a venit aici nu 
erau decât  bălării, din care nu te vedeai nici călare. el, prima dată, și-a făcut un bordei în 
care a deschis cârciumă.

Cu timpul, satul a început să se populeze și a ajuns cum este astăzi, cu o populaţie de 
3445 suflete, plus 103 suflete în satul Bucu mătășești.

La formarea satului și până la războiul mondial se deosebeau Cojanii de munteni, 
atât prin îmbrăcăminte, cât și prin felul locuinţelor ce clădeau.

Cojanii se îmbrăcau cu pantaloni și haină, iar muntenii – cu cioareci și cojocel, incins 
cu chimir.

Casele cojănești se înveleau cu scândură sau tablă, pe când cele muntenești – cu 
șindrilă, lăsând fumul în pod pentru a o întări și totodată a afuma șuncile la Crăciun.

Afară de acestea, se și dușmăneau. mi-aduc aminte, eram copil mic, se făceau cete 
de munteni, oameni mari, nu mai vorbim de elevii de școală, și cete de cojani și începeau 
bătăi cu ciomegile de ţineau ceasuri întregi, învingând când unii, când alţii.

după război s-au schimbat, au devenit mai prietenoși, ba chiar au început să se 
încuscrească, ceea ce înainte (nu era) nici vorbă de așa ceva.

PROPRIETATEA ŞI ARENDĂŞIA

De la împroprietărire și până la Războiul din 1916, locuitorii acestui sat munceau 
pe pământul lor, dat de Stat și, în afară de aceasta, lucrau ca dijmași pe moșia 

lui Cavadia. Lucrau la gavadia pe moșia Bucu mătășești în dijmă și făceau de fiecare nume 
un pogon în plus.

după Războiul mondial, expropriindu-se moșia Bucu mătășești în anul 1920, 
suprafaţa de 2097 ha s-a dat demobilizaţilor din satul Brătianu, în schimbul sumei de 5.200 
lei, căpătând fiecare la mână câte un Titlu de proprietate.

Fiecare demobilizat, care n-a avut pământ moștenire sau cumpărat, a primit 5 ha. 
Cei care au avut moștenire, zestre sau cumpărat au primit diferenţa până la 5 ha.

Astăzi o parte din locuitori lucrează pe pământul lor propriu. majoritatea au vândut 
din pământ și lucrează în dijmă la cei care au 40-50 până la 100 pogoane și la diferiţi boieri 
cum sunt: general Stambulescu, general dumitriu, doamna economu și domnul i(on). 
Proca, comerciant în Comuna Brătianu.

TIPUL DE ORGANIZARE

De la formarea satului și până în anul 1922, (Brătianu) a fost pendinte de Comuna 
iazu, administrându-se printr-un delegat. de la această dată, satul Brătianu, 

devenind comună, s-a administrat conform legilor vremii, de consilii comunale și primari.
În anul 1920, parcelându-se din moșia Bucu mătășești suprafaţa de 40 ha, s-a format 

un alt cătun, anume Bucu mătășești, după numele moșiei, unde s-au împroprietărit o parte 
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din tinerii din Brătianu și coloniști din Judeţul Buzău. Această parcelare s-a făcut în anul 
1928 și depinde de Comuna Brătianu.

Făcându-se împroprietărirea satului în anul 1895, s-a ţinut seama și de școală, 
împroprietărind din sat cu suprafaţa de 5000m² iar în câmp cu 5 ha teren arabil, care până 
în anul 1940 a fost cultivat de învăţătorii școlii, plătindu-se Comitetului școlar arenda anuală 
și la Percepţie impozite.

Acum, după noua lege, se dă în dijmă diferiţilor locuitori; partea ce se cuvine școlii 
o ia Comitetul școlar, o vinde iar banii ce rezultă îi depune la Administraţia Financiară, la 
Fond inventar Agricol.

Biserica, de asemenea, a fost împroprietărită în sat cu 2.000m², în câmp cu 5 ha, plus 
3 ha pentru cimitir. Lotul bisericii se cultivă de către preot, plătind numai impozitul la Stat.

Formându-se cătunul Bucu mătășești, s-a parcelat și pentru școală 3332m² iar în 
câmp 2½ha, care au fost lucrate tot sub aceeași formă ca și cel din Comuna Brătianu.

Pentru Biserică nu s-a dat decât pentru cimitir suprafaţa de 1,50 ha.
La satul Bucu mătășești s-a parcelat și suprafaţa de 1 ha pentru piaţă și 1½ ha teren 

pentru canton și 600m² pentru Căminul Cultural.

ISTORICUL CULTURII. 
ŞCOALA ŞI BISERICA

Şcoala din Comuna Brătianu, Judeţul ialomiţa, are un trecut cam zdruncinat. 
Formându-se satul, școală nu avea, învăţători nu, și copiii ce erau în vârstă de 

școală erau nevoiţi a merge la Şcoala din Comuna iazu.
Primăvara, plecau cârduri, băieţi și fete, luându-și mâncare în ghiozdane, pentru că 

nu puteau veni acasă decât seara, fiind o depărtare de 3 km.
Povestesc unii care au învăţat la Şcoala din iazu că luau de acasă de multe ori ouă 

crude, se duceau pe valea iazului, care este la calea jumătate și acolo prăjeau ouăle în tigaia 
anume pregătită, mâncau, apoi plecau la școală.

toamna, iarna și pe timpuri rele îi duceau părinţii pe rând cu sania sau cu căruţa după 
împrejurări. Acolo îi învăţa Preotul Andrei Petrescu și domnișoara irina, acum doamna 
irina Rădulescu, pensionară.

În anul 1900 s-a înfiinţat școala în satul Brătianu, în casa lui grigore Bărăgan.
ministerul instrucţiunii Publice trimite ca învăţător pe tânărul normalist nedelcu 

Lixeanu care și-a făcut datoria ca un adevărat apostol până în anul 1916, când a plecat la 
datorie, de unde nu s-a mai întors, fiind răpus de dușmani în tranșee, la turtucaia, la punctul 
8 (istoria Războiului Sfânt de Chiriţescu678).

678  despre faptele de arme ale Sublocotenentului Învăţător Lixeanu nedelcu citim în Colonel Constantin ZAgORiŢ, 
Turtucaia, 1929, p. 559-560; Colonel de rezervă Constantin ZAgORiŢ, Ostaşi viteji în luptele de la Turtukaia, 1939, 
p. 1-7. Constantin KiRiŢeSCU, despre care amintește aici Învăţătorul mihail m. iOneSCU, scrie despre   
Sublocotenentul Învăţător Lixeanu nedelcu în volumul Istoria Războiului pentru întregirea României, 1916-1919, ediţia 



305

Iazu. File de cronică

Între timp, Învăţătorul Lixeanu a plecat să-și facă datoria către Ţară, adică armata. 
În locul lui a venit un suplinitor, care, spun foștii elevi, ar fi fost ţigan și era de o răutate 
grozavă. Bătea la nemurire și în afară de asta pe cei leneși îi purta pe stradă cu un corn de 
hârtie pe cap.

Între timp a venit Lixeanu din armată, populaţia școlară s-a înmulţit și s-au mai 
înfiinţat încă două posturi, venind ca suplinitori diţescu Andrei și diţescu ioan.

Pentru că local de școală tot nu era, s-au închiriat camere prin sat și învăţământul se 
făcea pe divizii. documente nu există, deoarece arhiva a fost distrusă în timpul războiului.

În timpul războiului (din) 1916-1918, învăţătorii Lixeanu nedelcu și diţescu Andrei, 
fiind la datorie, a rămas numai învăţătoarea suplinitoare ioana diţescu. La început, a făcut 
carte ea singură, cu toate clasele de la 1-5. 

Întrucât erau elevi mulţi, (iar) localul lui Constantin Croitoru zis Vasilescu, care 
ţinea loc de școală, era neîncăpător, germanii, în anul 1918, au obligat pe Preotul satului, 
manea georgescu, ca să înveţe clasa a 4-a și a 5-a în casele sfinţiei sale. nu prea vroia preotul 
dar unde-i ordin nu-i tocmeală, mai ales când ești supus inamicului.

A luat preotul clasa a 4-a și a 5-a, între care eram și eu. dar cum ne-am dus, așa am 
stat, fiindcă preotul n-a dat timp de 3 luni, de la ianuarie și până în aprilie, deloc pe la noi 
prin clasă, fiind ocupat cu diferite slujbe prin comună, ba chiar și prin iazu, preotul de acolo 
fiind refugiat. (...)

BISERICA

De la înfiinţarea satului și până la anul 1902, locuitorii se duceau la biserică în 
Comuna iazu. În anul 1901, sub domnia Regelui Carol i și a Înalt Prea Sfinţia 

Sa mitropolit Primat iosif gheorghian, cu ajutorul obștei locuitorilor din satul Brătianu, 
cu stăruinţa domnului iancu Poenaru Bordea și a Preotului manea georgescu, s-a început 
(a se construi) lăcașul de biserică pe terenul propriu.

A avut ca antreprenor al acestei clădiri pe Lazăr teodorescu, din Comuna griviţa, 
iar ca pictor (pe) i.d. teodorescu, din orașul Buzău.

Biserica s-a terminat la 1 septembrie 1902 și s-a sfinţit la 8 noiembrie 1902, dată când 
își serbează hramul, numindu-se biserica Sfinţii Voievozi.

Primul preot în această biserică a fost Preotul manea georgescu, (cel) care a stăruit 
și pentru construcţia ei. 

Preotul manea georgescu a slujit Sfântul Altar al acestei biserici până în anul 1933.
În anul 1932, a venit Preotul ioan d. Leonte și a slujit împreună cu Preotul manea 

georgescu timp de un an, având satul împărţit în sectoare.
În anul 1933, Preotul manea georgescu a ieșit la pensie, retrăgându-se la București.

a ii-a, vol. i, editura Casei Şcoalelor, București, 1925, p. 380, citând din Locotenent Colonel Constantin ZAgORiŢZ, 
Bătălia de la Turtucaia (inedit), deoarece cărţile citate mai sus, ale Colonelului Constantin ZAgORiŢ, nu apăruseră 
încă (în 1925), dar informaţia și în lucrarea inedită și în cele tipărite este aceeași.
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din 1933 și până la 1940, Preotul ioan Leonte a slujit singur.
În 1940, i-a venit preot ajutător Preotul ilarie iordănescu, care a stat până în 1942, 

dată când a plecat și a venit în locu-i Preotul Velicu V. Caraivan, care funcţionează și astăzi.
Cântăreţi au fost: Sterie Popescu, teodor Popescu, tudor Albu, care este și astăzi, 

Ştefan Uncu, astăzi cântăreţ la Patriarhie.
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AGRICULTURA

Învăţător gr. ii. Costea d. BROASCĂ

GRĂDINILE DE ZARZAVAT
A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 627/1944, p. 24f-25f 

Conferinţă ţinută în ziua de 12 aprilie 1942 în cadrul 
desfășurării programului de activitate al Comunei iazu – ialomiţa.

Iubiţi săteni,

Astăzi, când vremurile sunt atât de grele, din cauza evenimentelor ce se petrec 
în toată lumea și mai ales în ceea ce ne privește pe noi, fiind în război cu 

dușmanul întregii europe, Rușii. 
trebuie să ne gândim cu toţii şi în acelaşi timp să ne dăm seama, că astăzi, mai mult 

ca oricând, suntem forţaţi de împrejurări grele şi de aceea se cere, ca munca noastră să fie 
depusă cu mai multă râvnă şi tragere de inimă, pentru ca la sfârşit să culegem roade mult 
mai multe decât în ceilalţi ani, spre folosul nostru personal şi a(l) celor ce luptă şi îşi dau 
viaţa acolo, unde puţini dintre noi merg, ca să vadă ce se petrece pe câmpul de luptă.

Aici, unde ne găsim şi atâţia câţi suntem, trebuie să procedăm numai cu munca 
noastră, dublu, adică încă odată din ceea ce produceam în anii trecuţi, pentru ca să avem 
cu ce aproviziona şi pe bravii noştri ostaşi şi pe noi, care ducem greul războiului şi al lipsei, 
căci ştiut este de toată lumea, că lipsa de mâncare este mult mai grea decât orice pe lume.

Şi pentru aceasta, trebuie să ne gândim cu toţii cum să înlăturăm lipsa, atâta timp, 
cât noi avem posibilitatea de a cultiva în jurul casei şi mai ales azi, când ... Conducătorul 
Statului nostru, a ordonat să se dea tuturor locuitorilor, câte un petec de pământ din islazul 
comunal, bineînţeles, contra unui preţ mai redus, unde fiecare să-şi poată întocmi o grădină 
de zarzavat sau de legume.

grădina de legume face să se nască o prietenie ascunsă între om şi pământ, iar 
mulţimea soiurilor de legume, cultura lor amănunţită şi foloasele pe care ni le aduce, sunt 
mai presus de orice preţuire. O parte din legume au însuşiri de vindecare a diferitelor boli, 
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unele sunt răcoritoare şi mai toate sunt alimente sănătoase pentru trupurile slăbite din 
cauza hrănirii cu prea multă carne.

toate religiile din lume spun, că omul s-a născut într-un paradis şi după moarte s-a 
dus în altul. Aceasta înseamnă că închipuirea omenească n-a putut să găsească nimic mai 
bun şi mai frumos decât o grădină pământească sau cerească, cu ape, flori, legume şi fructe; 
un pământ roditor, legătură strânsă de prietenie între pământ şi om.

În alte ţări grădinăria nu se mai mulţumeşte cu îndestularea trebuinţelor din lăuntru, 
cum e cazul cu ţara noastră, ci produce mult şi bine, iar prisosul trece peste hotare, pentru 
a da loc la întinse schimbări de negoţ, de la o ţară la alta. Cu clima, cu pământul şi cu apele 
noastre, am scoate adevărate minuni cu meşteşugul grădinăririi de legume, dacă l-am 
practica, ca pe una din cele mai bănoase îndeletniciri câmpeneşti.

Pământul ţării noastre este destul de rodnic pentru a da săteanului nostru o hrană puţin 
costisitoare şi totuşi foarte bună. Cu toate acestea noi nu suntem bine hrăniţi. Alimentele 
folosite sunt prea puţine şi de multe ori de calitate rea, dar mai ales greşit şi rău gătite. 

Felul cum ne hrănim noi, este fără chibzuială. noi obişnuim să mâncăm mereu 
aceeaşi mâncare, compusă din: pâine, mămăligă, carne foarte puţină, iar dintre legume 
numai varză, cartofi, castraveţi şi ceapă. Hrana omului nu se dă la întâmplare, ci va trebui 
să ţinem seama de ce mâncăm şi cât mâncăm. trebuie să mâncăm cât mai felurit. În hrana 
plugarului trebuie să se găsească substanţele hrănitoare, mineralele şi vitaminele.

Substanţele hrănitoare dau trupului căldura necesară, care atinge la om 37 de grade 
şi puterea trebuitoare unei munci cu cre(i)erul şi cu corpul.

ele înlocuiesc pierderile suferite şi servesc la refacerea ţesuturilor. dau copiilor şi 
tineretului, substanţele necesare creşterii şi dezvoltării corpului în cazuri de boală.

mineralele au de asemenea mare însemnătate în organism. materiile minerale ajută 
la creşterea oaselor, care conţin mult fosfat şi carbonat de calciu.

Aceste minerale, fără de care nu am putea trăi, se găsesc cea mai mare parte în legume. 
iată, deci, o primă însemnătate ce-o au legumele în hrana omului. 

Se cunoaşte de asemenea, că mineralele trebuincioase corpului nostru sunt greu de 
găsit şi numai vegetalele ni le poate da în stare de a fi folosite de corpul nostru.

dintre aceste minerale, s-a constatat că sodiul dă putere, rezistenţă, energie şi se 
găseşte mai ales în ţelină, morcovi, linte, castraveţi şi lăptuci. Sărurile de siliciu sunt 
trebuincioase pentru oase, dinţi, unghii, păr şi se pare că predispune la bună dispoziţie. 
Sărurile de siliciu fereşte de putrezire, omoară microbii dăunători şi se găsesc în spanac, 
morcovi, varză creaţă, castraveţi cu coajă şi mazăre.

Sărurile acidului clorhidric, sunt folositoare pentru oamenii prea graşi, care vor să 
slăbească. Clorul distruge otrăvurile. Clorul se găseşte în morcovi, spanac, ridichii, linte, 
lăptuci, castraveţi şi sparanghel. Fosforul este necesar cre(i)erului şi sistemului nervos. 
Alimentele care conţin fosfor trebuiesc consumate crude. el se găseşte în conopidă, 
castraveţi, varză, lăptuci, napi, ridichii, ceapă.
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În afară de aceste substanţe minerale, organismul nostru mai are nevoie şi de substanţele 
organice, numite vitamine. Acestea sunt: vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina C, 
vitamina d şi altele. Acestea se găsesc în pătlăgele roşii, ardei verzi, spanac, varză creaţă, 
morcovi, ţelină, salată căpăţână, castraveţi, conopidă, gulii etc. 

din cele arătate până aici, vedem că legumele sunt acelea care ţin organismul sănătos 
şi sunt adevărate izvoare ale vieţii.

deci, nu vă neglijaţi singuri, ci intraţi cu dragoste în grădina de zarzavat, amenajaţi-o, 
curăţaţi-o, faceţi-vă brazdele şi puneţi imediat în răsadniţe cele trebuitoare pentru casă, atât 
pentru timpul verii cât şi pentru timpul de iarnă, fiindcă s-au dus vremurile de acum câţiva 
ani, când fiecare aştepta sârbul cu zarzavat, ca să cumpere toată vara pe preţuri foarte mari 
ceapă, ardei şi toate celelalte. Vi s-a pus la dispoziţie locul necesar, rămâne numai ca 
dumneavoastră să vă siliţi să scormoniţi pământul cu pricepere, pentru ca fiecare să aibă din 
belşug cele trebuitoare în grădina lui.

Cu acestea spuse, vă doresc spor la treabă, iar la toamnă să vă văd pe toţi recoltând 
zarzavatul necesar gospodăriilor dumneavoastră.

UNELTE ŞI MAŞINI AGRICOLE
A.n.i.C., m.C.i.P., dosar nr. 627/1944, p. 26f-27v 

Conferinţă ţinută în Comuna iazu-ialomiţa în ziua de 19 aprilie 1942.

Iubiţi săteni,

După cum vedeţi, trăim în vremuri grele și e timpul când oamenii nu ar trebui 
să stea pe gânduri sau să piardă vremea prin sat și prin cârciumi. este timpul 

când trebuie să muncim din zori și până în noapte, ca la sfârșit să se poată vedea rodul 
strădaniei noastre. munca este reazemul vieţii. Acesta este un adevăr care nu suferă nici o 
tăgăduire. dar acest adevăr, niciodată ca acum n-a apărut mai clar şi mai limpede. Fără 
muncă, omul socotit ca individ nu poate trăi. Însemnătatea muncii o ştie oricine, de la mic 
la mare. Cine nu munceşte n-are ce mânca. de aici învăţătura, că dacă omul vrea să aibă 
casa şi gospodăria îndestulată, trebuie să muncească. Această regulă este călăuzitoare pentru 
vremurile care au fost, care sunt şi care vor veni. Astăzi, când trăim vremuri mai grele ca de 
obicei, nu vom putea trece peste ele, decât muncind fără răgaz.

noi fiind o ţară agricolă, cea mai însemnată dintre munci e plugăria. Şi acum, fiind 
în pragul primăverii, e foarte nimerit să ne gândim întâi la aceasta. este timpul când fiecare 
plugar îşi pune plugul şi celelalte unelte ale plugăriei pe brazdă. ne îndreptăm ochii spre 
el, cum şi el şi-i îndreaptă spre cer, pentru că de iscusinţa şi hărnicia acestui frământător de 
brazdă, atârnă în bună parte roada ogorului, pâinea. 

Plugarul, însă, va trebui să lucreze peticul lui de arătură, cu mai multă dibăcie, pentru 
a scoate din el tot ce poate să-i dea. numai aşa îţi va fi îndeplinit cu folos rodul muncii lui 
plugăreşti. Pe lângă aceasta, nu va mai lăsa ca în anii trecuţi, pârloagă pe lângă casă. 
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În primăvara aceasta, va trebui ca oricine va avea un petec de pământ cât de mic, fie 
pe lângă casă, fie în ţarină să-l are. nici o palmă de pământ să nu rămână nearată. Şi, pentru 
că mai sunt printre noi, şi mai ales cei mai tineri, mai voinici şi mai frumoşi, dintre lucrătorii 
pământului, floarea satului sunt chemaţi la sfânta datorie să apere moşia şi credinţa. Suntem 
datori noi, cei lăsaţi la vatră, laolaltă cu copiii de şcoală, cu femei şi bătrâni, să dăm sprijinul 
nostru pentru munca ogorului din primăvara aceasta.

dar nu numai plugarul este dator să depună această muncă trudnică, ci fiecare dintre 
noi, la locul unde suntem puşi. Plugarul pe ogor, meşteşugarul în atelier, slujbaşul în birou, 
toţi să ne prindem în Hora muncii cum atât de frumos a botezat-o (...), Conducătorul 
Statului. Pentru noi toţi chemaţi să ne prindem în această horă a muncii, e o datorie sfântă 
a muncii, nu atât cât ne impun programele obişnuite de muncă, ci zi şi noapte fără cârteală 
căci tot zi şi noapte armata noastră, care poartă strălucit războiul cu vrăjmaşul din răsărit 
stă de pază.

Soldatul pe front n-are ore de muncă, el munceşte mereu. Aceasta însă trebuie să ne 
fie nouă de pildă. Căci, trebuie să ştim că dacă ostaşul alcătuieşte armata luptătoare acolo 
pe tărâmuri de glorie, noi, cei dinlăuntru alcătuim armata muncitoare. din această înfrăţire 
a muncii unora şi-a altora se naşte rodul bogat cum se nasc mugurii când mijeşte primăvara.

Şi acum, pentru a începe munca pe ogoare, trebuie să ne gândim la uneltele şi maşinile 
de care avem absolută nevoie în agricultura şi plugăria pe care o facem. Pentru a se munci 
mai bine şi cu mai mult folos pământul, plugarul are nevoie pe lângă pricepere şi hărnicie, 
şi de felurite unelte şi maşini agricole. Ajutat de unelte bune şi potrivite cu lucrarea pe care 
o face, el munceşte mai uşor şi mai cu spor.

Uneltele de care se serveşte plugarul la munca câmpului, sunt: sapă, cazma, târnăcop, 
săpăligă etc. şi cărora li se mai zic unelte mici sau de mână fiindcă se pun în mişcare cu mâna, 
şi uneltele mari, care se pun în mişcare cu ajutorul vitelor de muncă sau al motoarelor, cum 
sunt: plugul, rariţa grapa, borana, tăvălugul, prăşitoarea şi altele.

Pe lângă aceste unelte, plugarul mai are noroc şi de maşinile agricole care sunt de primă 
necesitate în agricultură, prin faptul că se lucrează cu ele mai repede şi mai economic. Acestea 
sunt: maşinile de semănat sau semănătorile pe care dacă le întrebuinţăm în locul semănatului 
cu mâna obţinem următoarele rezultate: se face economie de 30% sămânţă la ha, sămânţa 
este răspândită regulat în rânduri, este îngropată la aceeaşi adâncime în pământ iar recolta 
este mai mare şi mai bună, decât în cazul semănatului prin împrăştierea cu mâna sau cu maşina.

maşina de secerat sau secerătorile, care înlocuieşte cu cele mai frumoase rezultate 
coasa, pe care o trage cosaşul cu atâta greutate pe căldura înăbuşitoare a soarelui din vară. 
gândiţi-vă numai, câtă economie de braţe se face şi în cât de scurt timp se cosesc lanuri 
întregi cu aceste maşini! 

maşinile de vânturat nu ne mai lasă să aşteptăm ca să bată vântul, pentru a scoate 
sămânţa, care numai aleasă nu este şi apoi, câtă risipă se face! 
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maşinile de bătut porumb, ne ajută să curăţăm porumbul de pe cocean fără să mai 
pierdem vremea curăţând cu mâna şi bătându-l cu furca.

maşinile de ales sămânţa pentru semănat sau trioarele, cât de minunate sunt dacă 
omul le-ar avea la îndemână şi s-ar putea folosi de ele! Aici vine vorba care zice: Ceea ce 
semeni, aceea culegi. Câţi dintre noi alegem sau vânturăm sămânţa înainte de semănat? din 
care cauză, vedem lanurile rare şi pipernicite, fiindcă sămânţa aruncată a fost luată din 
grămadă şi la voia întâmplării. 

maşinile de treierat sunt acelea care vin să înlocuiască treieratul cu caii. după ce că 
toată vara ne-am chinuit bietele animale cu plugul, cu căruţa, cu secera, cu căratul snopilor, 
acum ne vine rândul să-i ameţim 2-3 săptămâni la treierat. 

În două-trei zile am avut recolta în magazie iar paiele strânse grămadă pentru a nu 
se strica în caz de ploaie. În loc să se piardă timpul la trieratul cu caii, acest lucru să se facă 
cu maşina iar vitele să fie întrebuinţate la desmiriştiri sau la alte nevoi ale casei. 

niciodată nu se poate triera cu caii cum se poate triera cu maşina.
La porumb se poate veni în ajutorul sapei cu maşina de prăşit sau prăşitoarea în locul 

rariţei, fiindcă cu prăşitoarea se sapă printre rânduri mult mai bine decât chiar cu sapa, 
rămânând să se dea cu sapa numai pe rând. Cu prăşitoarea se face mare înlesnire plugarului, 
care într-un timp foarte scurt poate prăşi o ţarină întreagă, făcând aceasta chiar de două-trei 
ori până ce a ieşit la seceră. 

Şi loc mai la urmă de tot am lăsat mașina de care nu se poate despărţi plugarul. după 
cum un soldat, nu pleacă la război fără pușcă, tot asemenea și plugarul nu se duce la arat 
fără plug.  Plugul îl recunoaștem cu toţii că este cu o brazdă, două, trei și chiar mai multe. 
Unele sunt mișcate de vite iar altele de tractoare. În ultimii ani, motocultura, adică lucrarea 
culturii cu ajutorul motorului, a făcut mari progrese.

O vorbă înţeleaptă spune: Şi răul e bun la ceva. A trebuit să vină războiul, cu lipsa de 
braţe, de vite și de scule, pentru ca să vedem cât de lesnicioasă, de bună și de ieftină este 
munca cu tractorul, să ne hotărâm să-l folosim.

tractorul ne dă putinţa să lucrăm mult și la timp. Să facem desfundări pentru culturile 
care cere aceasta, arături adânci de vară și de toamnă pentru toate culturile. 

tractorul ne scutește să ţinem vite numai pentru muncă, însă prin sporirea producţiei 
ne dă putinţa să ţinem vite de rentă, adică vite aducătoare de mai mare venit, vite care trans-
portă produsele agricole brute, adică bucatele și nutreţurile noastre în produse animale alimen-
tare ca: lapte, brânză, unt, untură, carne, ouă și altele nealimentare ca: piele, sânge, păr, oase, 
coarne, lână, blană și altele. 

Prin urmare, tractorul înlesnește dezvoltarea și progresul creșterii vitelor. iată deci, 
în ultimii ani, fiind mare nevoie de aceste produse, creșterea vitelor de rentă și-a dovedit 
însemnătatea ei. Şi, paralel cu aceasta, tractorul s-a dovedit necesar și este cerut de toţi 
plugarii.
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domnilor, poate că îmi veţi zice: Frumos este să vorbeşti, însă cum ne putem procura aceste 
maşini pe care le-aţi înşirat? De aici? Trebuiesc bani mulţi pentru a avea fiecare aceste maşini şi 
unelte şi cum numai un tractor costă peste 400.000 lei, toate celelalte la câtă sumă se ridică?

Într-adevăr, este ușor să plănuiești, însă în acest caz, vă pot spune, că tot atât de ușor este 
și să înfăptuiești, și iată cum: Cred că v-aduceţi aminte de povestea cu moș ion Roată. numai 
prin unire, întovărășire și prin cooperative se poate aduce la îndeplinire cele de mai sus. Se pot 
întovărăși 5-6 plugari pentru a-și procura pe rând mașinile și uneltele de care au nevoie.

noua și buna mișcare agricolă ţin de întovărășirea plugarilor mici și mijlocii în 
cooperative sătești de producţie agricolă. Prin aceste cooperative, instituţii locale de interes 
agricol, plugarii mici și mijlocii se întovărășesc pentru a se ajuta reciproc la muncile agricole, 
ajungându-se astfel să beneficieze de toate avantajele marei plugării, mașini agricole, 
asolament știinţific cu ajutorul organelor agricole ale statului, care duce spre o producţie 
mărită și cantitativ și calitativ.

Astăzi, când vremurile sunt atât de grele, când braţele de lucru lipsesc, când toate 
s-au scumpit și nu se mai găsesc pe piaţa de desfacere produsele de care are nevoie plugarul 
nostru, cred c-a sosit momentul, când toţi trebuie să ne unim și să ne întovărășim, înfiinţând 
de îndată cooperativele sătești, singurele pieţe de desfacere și aprovizionare în aceste 
timpuri, unde și produsele noastre vor fi valorificate după cantitatea și calitatea lor. 

La aceste cooperative vom găsi credite mari, fiindcă și statul are toată încrederea în ele, 
prin faptul că tot ceea ce este comercializat nu mai trece prin mâna negustorului speculant.

Însuși statul, pentru îndeplinirea nevoilor plugărești, a comandat din germania prin 
institutul naţional al Cooperaţiei, un însemnat număr de unelte agricole pentru plugari: 
pluguri, sape, prășitori, mașini de semănat, secerători, trioare, selectoare, treierători și 
tractoare, care, parte din ele au și sosit în ţară. 

Aceste unelte vor fi vândute plugarilor numai prin federate și unităţi cooperative, cu 
un preţ mult mai ieftin decât în comerţ. deci, uniţi-vă și întovărășiţi-vă pentru înfiinţarea 
cooperativei, prin care veţi avea credite, pentru procurarea mașinilor și uneltelor de care 
aveţi nevoie la munca câmpului.

La lucru, fără nici un răgaz, cu toată hărnicia și cu toată puterea ce ne-o dă dragostea 
de pământ. toată lumea satelor și cea în strânsă legătură cu dânsa, fără să ia în seamă nici-o 
osteneală, să pornească la lucru. 

Cu ochii la hotarele ţării, unde cei mai buni feciori luptă aprig cu dușmanul nostru 
din toate timpurile, cu inima plină de căldură pentru ei și pentru ţară, să pornim la lucru. 
este datoria sfântă a celui mai greu ceas din istoria naţiei noastre și trebuie să-l cinstim cu 
munca noastră, cu cea mai frumoasă trudă, pentru a scoate din pământ toată bogăţia pe 
care ne-o dăruiește cu belșug și de care au nevoie ţara și fiecare dintre noi.

În speranţa victoriilor armatei noastre și aliate, cu feţele senine și pline de încredere 
să strigăm: Trăiască M(ajestatea). S(a). Regele Mihai; Trăiască (...) – Conducătorul Statului 
Român; Trăiască Oastea Ţării; Trăiască, Oastea Muncii!
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ISTORICUL BISERICII IAZU 
1970

Preot dumitru PetCU

BiSeRiCA din Parohia Sat iazu, Comuna Scânteia, Judeţul ialomiţa are Hramul 
Sfântul nicolae și Sfântul ioan Botezătorul. Satul iazu se află așezat în partea 

de nord a Judeţului ialomiţa la 20 km de orașul Slobozia, reședinţă de judeţ. toţi locuitorii 
acestui sat sunt români și de confesiune ortodoxă.

Construcţii de biserici anterioare actualei biserici n-au existat. din datele culese de 
la bătrânii satului, Biserica iazu a fost construită din materialul unei biserici vechi aflată în 
orașul Slobozia zidită de matei Basarab în amintirea ostașilor pierduţi în luptele date cu 
turcii în apropierea orașului Slobozia. 

Această biserică este închinată mânăstirii dohiariu din Sfântul munte împreună cu 
moșia Lata Sărată ce se întindea din Slobozia până la iazu. 

În anul 1843 stareţul mânăstirii Slobozia și administratorul moșiei Lata Sărată, 
Arhimandritul gabriil Slobozeanu, zidește în jurul bisericii lui matei Basarab actuala 
biserică din Slobozia, ca apoi, dărâmată vechea biserică, să fie folosit materialul pentru 
zidirea Bisericii iazu pe moșia Lata Sărată, devenind el ctitor al acestei biserici. 

din PISANIA Bisericii citim:
„Acest sfânt lăcaş s-a ridicat acum din temelie întru slava Sf(intei). Troiţe şi întru pomenirea 

Sf(ântului). Prooroc Ioan Botezătorul şi a Sf(ântului). Ierarh Nicolae prin toată cheltuiala şi 
osârdia Sf(inţitului). Părinte Arhimandrit Chir Gabriil Slobozeanu din Smirna în zilele P(rea). 
S(finţiei). S(ale). D.D. Mitropolit a toată Ungro-Vlahia Kir Neofit 1845 oct(ombrie). 27”.

nu se cunosc meșterii, inginerul sau arhitectul care au contribuit la ridicarea acestei 
biserici. Biserica are formă de corabie cu o sală în faţă și cu o singură turlă în faţă. În mijloc, 
pe plafon, biserica are o calotă mare rotundă. materialul din care a fost zidită biserica este 
din cărămidă arsă, chiar și la temelie, lemn, acoperiș de tablă albă.

PICTURA. Biserica a fost pictată în anul 1845 în ulei. de atunci se păstrează pe pereţi 
la intrarea în biserică portretul ctitorului Arhimandrit gabriil Slobozeanu și al mitropolitului 
Ţării Românești neofit. 
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Până în anul 1916, biserica a fost repictată în ulei de pictorul nicolae n. Stănescu iar 
în 1916-1918 a fost iarăși renovată tot de pictorul nicolae n. Stănescu care era locuitor al 
satului iazu.

(RENOVĂRI) neavând o temelie solidă, igrasia s-a ridicat pe pereţi, care din cauza 
umezelii n-au mai putut păstra icoanele și nici chiar tencuiala pe pereţi. În anul 1951, s-au 
făcut pe porţiuni mai slabe subzidiri, tencuieli interioare și exterioare lucrare executată de 
domnul glosaru Ciobanu din Comuna Bucu, Judeţul ialomiţa. 

În anul 1961, s-au făcut lucrări de izolare a igrasiei, conform devizului nr. 5679/1960 
aprobat de Sfânta Arhiepiscopie București, lucrare executată de meșterul zidar Andrei egheţ 
din Slobozia. 

În 1962 s-a continuat cu lucrări de renovare și pictură din nou în întreaga biserică și 
catapeteasmă, lucrare executată de pictorii: Constantin Blendea și Andrei Vlăduţ din 
București, conform devizului aprobat de Arhiepiscopia București nr. 3190/1962. 

În anul 1963 iunie 30, s-a făcut resfinţirea bisericii, delegat fiind din partea Sfintei 
Arhiepiscopii București Prea Cucernicul Preot Leonida mateiescu, Consilier eparhial, și 
Protoiereul Sloboziei, Prea Cucernicul Preot Petru Breteanu. 

toate lucrările sus amintite începând cu anul 1951 și până la resfinţirea bisericii, au 
fost iniţiate de Cucernicul Preot Paroh dumitru Petcu și organele parohiale, iar cheltuielile 
au fost susţinute de enoriași prin contribuţii benevole și cu un ajutor de 5.000 lei dat de 
Sfânta Arhiepiscopie București. 

În Biserică se păstrează ca obiecte de valoare istorică un policandru de alamă cu 6 
braţe donat de Arhimandritul gabriil Slobozeanu în anul 1845. 

În jurul bisericii nu se cunosc activităţi culturale sau alte momente de importanţă 
istorică. Biserica este ridicată pe un teren de 3.000 m², fiind încadrată pe 2 părţi cu străzi, 
la nord și vest, la est locuitorii gheorghe manea și tudor Crăciun, (iar) la sud cu un teren 
al C.A.P. iazu. 

În interiorul curţii biserica are și o CLOPOTNIŢĂ construită din lemn și scândură. 

Biserica posedă și o CASĂ PAROHIALĂ în partea de nord a bisericii pe un teren 
aparte în suprafaţă de 2.500 m².

În curtea bisericii, se găsesc multe CRUCI DE PIATRĂ datând din anii înainte de 
1864, curtea bisericii folosindu-se ca loc de cimitir uman. 

Lângă altar sunt îngropaţi primii slujitori ai acestei biserici: Preoţii grigore și dimitrie 
tată și fiu iar în partea de miazăzi a bisericii, este îngropat Preotul david iliescu cel de al 
treilea slujitor la Biserica iazu. 

În clopotniţă se găsește o cruce mare de piatră pictată pe ambele părţi. Această cruce 
a fost ridicată lângă un puţ de piatră amintind ctitorii fântânii prin inscripţia de pe cruce. 
Fântâna a dispărut iar pe locul ei s-a ridicat clopotniţa.
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PREOŢI SLUJITORI
Biserica iazu a fost deservită la început de un ieromonah cu numele ioan. 
La o dată necunoscută, biserica este deservită un timp de Preotul grigore, care slujise 

tot ca preot într-o casă de rugăciune aflată în târlele de pe moșie. Fiind bătrân, aduce ca 
ajutor la biserica iazu pe fiul său dumitru. 

La 1864, odată cu împroprietăririle lui Cuza, toţi târlașii de pe partea de nord a moșiei 
Lata Sărata au fost împroprietăriţi cu teren în jurul Bisericii iazu, formând satul iazu. La 
această dată găsim funcţionând pe Preotul david iliescu originar din Judeţul Brăila. 

În 1879 biserica din iazu are și un diacon, Andrei Petru, din Judeţul Buzău, care ocupă 
și postul de învăţător, pe care îl onorează până la pensionare în învăţământ în anul 1915. 

din 1906 diaconul Andrei Petru devine preot paroh al acestei parohii, slujind ca 
diacon și preot până în 1927 când se pensionează. 

La această dată este numit la Biserica iazu Preotul dumitru dumitrescu din Slobozia, 
care păstorește până în anul 1935, când este înlocuit de Preotul nicolae mateescu transferat 
din Parohia Crunţi și care păstorește până în anul 1947. 

de la această dată, Parohia iazu este deservită de Preotul dumitru Petcu, actualul 
Paroh.
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DOCUMENT 
6 SEPTEMBRIE 1992

Cu vrerea tatălui, cu binecuvântarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului duh, 
ziditu-s-a această biserică în anul 1845, din sârguinţa Arhimandritului gavriil 

Slobozeanu și neofit mitropolitul Ţării Românești.
Prima pictură datează din anul 1845.
În 1916 a fost pictată din nou, lucrare executată de Pictorul nicolae Stănescu din 

iazu, când a fost înlocuită și Catapeteasma.
S-au mai executat lucrări de pictură, reparaţii și consolidare în anii 1951, 1962, 1975 

și 1989, când s-a ridicat și actuala Clopotniţă.
În 1992 s-au terminat lucrările de spălare, retușare și pictare din nou, executate de 

Pictorul Andrei Vlăduţ, din București, în timpul păstoririi P(rea)F(e)ricitului Părinte 
teoctist, Patriarhul României, cu sprijinul bunilor enoriași, îndemnaţi și coordonaţi de 
Preotul Paroh neacșu Constantin.

Biserica a fost sfinţită pe data de 6 sept(embrie). (19)92, de către P(rea)S(finţitul). 
Roman ialomiţeanul, înconjurat de un sobor de preoţi, Protoiereu fiind P(rea).C(ucenicul). 
Preot nedelcu nicolae.

Binecuvântează doamne pe cei ce iubesc podoaba Casei tale.

episcop 
Roman ialomiţeanu

Protoiereu
Pr(eot). nicolae nedelcu – (Parohia) Ciochina

Paroh
Preot Constantin neacșu

Preoţi slujitori
Preot i(on). Andone – (Parohia) griviţa
ieromonah teofan melea – (mânăstirea) Cernica
diacon… 
Pr(eot). Boboc ion
Pr(eot). Leu mănăilă – (Parohia) Scânteia
Pr(eot). Vasile C(onstan)tin - (Parohia) Smirna
Pr(eot). Păduraru Stelian – (Parohia) gh(eorghe). doja
Pr(eot). Păduraru dumitru – (Parohia) giurgeni
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PÂINEA DE LA IAZU 
2002

Viorica CROitORU-CAPBUn, Răzvan CiUCĂ 
în volumul Pâinea de neamul românesc, 

editura Star tipp, Slobozia, 2002, 
p. 35-36, 51-52, 62, 64, 65-66, 73-74, 

81-82, 84-85, 88, 90, 92-94, 96-99 

PÂINEA ZILNICĂ

Pentru traiul zilnic omul a fost preocupat întotdeauna ca pâinea să fie cât mai 
gustoasă și să aibă o formă plăcută („faţa pâinii să fie frumoasă”).

Şi forma (faţa) și gustul depind de natura și calitatea făinii (grâu, secară, mei, orz, ovăz), 
componenţa aluatului (făină pură sau amestec: făină și mălai, făină și cartofi...), ingrediente 
folosite la fermentaţie (aluat, „aluoţele”, „turtele”, drojdie), modalitatea de coacere (în ţest, 
în „spuză”, direct pe vatră sau în frunze de plante: nuc, stejar, hrean, varză ș.a.; în cuptor – direct 
pe vatră, pe table, în tăvi, pe plită).

La toate acestea se adaugă, desigur, măiestria celui care o pregătește (plămăditul, 
asigurarea temperaturii optime pentru dospit și protejarea aluatului în timpul dospitului, 
arderea cuptorului și vegheatul coacerii ș.a.).

Preponderenţa folosirii unui preparat sau al altuia variază în funcţie de aria de 
răspândire a diverselor cereale panificabile, de factori economici (abundenţă sau sărăcie, 
secetă, război ș.a.), de factori psiho-sociali și, nu în ultimul rând de cutume și de tradiţiile 
religioase, de modelul cultural tradiţional, specific zonei respective.

Aluoţele/turtele
„O bucată de aluat se înmoaie. A doua zi, se pune o bucată de pâine caldă peste el. Se lasă 

o zi-două să se umfle, să se dospească, să dea în acreală. Se amestecă cu mălai. Se fac turtele 
(aluoţele) şi se usucă la soare”. (dobrinescu maria, 78 ani, iazu, ialomiţa, 1991)
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PÂINEA ÎN CALENDAR

Vechile civilizaţii leagă începutul anului de începutul primăverii, anotimpul 
renașterii, al reînvierii naturii; înnoirea timpului agrar la echinocţiul de primăvară.

MĂCINICII

Sărbătoarea de la 9 martie, numită în calendarul popular Măcinici sau Mucenici 
este consacrată de creștinii ortodocși, comemorării Sfinţilor 40 de mucenici 

din Sevasta care s-au jertfit pentru triumful credinţei creștine.
Pe stil vechi, este începutul Anului Agrar, celebrat la echinocţiul de primăvară. 

Această suprapunere face ca în structura tradiţiilor să se regăsească obiceiuri, practici, 
credinţe legate de începutul anului nou de primăvară, precum și de cultul morţilor.

În mitologia populară cei 40 de mucenici apar ca protectori ai omului, ai vegetaţiei și 
ai agriculturii. Li se aduc ofrande preparate din aluat numite „măcinici”, „Sfinţi”, „Sfinţișori”, 
„Bradoși”, „Brânduși”, modelaţi în forme diferite: „opturi”, „inele”, „ciomege”, „S”-uri. Fie 
că se prepară fierţi (în apă îndulcită, în care se adaugă miez de nucă, scorţișoară, coajă de 
lămâie) sau copţi, pretutindeni se fac 40 de forme antropomorfe (forma cifrei 8), în amintirea 
celor 40 de mucenici, la care se pot adăuga celelalte forme în număr nelimitat. În unele zone 
(ex. gorj, mehedinţi, Caraș-Severin) apar forme simplificate: o turtă rotundă pe care se 
imprimă 40 de semne rotunde. Uneori, în ea se băgau bani, iar cel ce găsea ban când mânca 
credea că are noroc.

măcinicii copţi sunt, adesea, unși cu miere ori sirop de zahăr, presăraţi cu miez de 
nucă, seminţe de mac ori frământaţi cu seminţe de cânepă în aluat. măcinicii se fierb sau 
se coc în zorii zilei și se împart, cât mai de dimineaţă, la vecini, la trecători, în cimitir.

Se săvârșesc o serie de obiceiuri cu semnificaţii specifice noului an agrar: se scoate 
plugul („la câmp”, „în ţarină”) pentru „spor și belșug în tot anul”, se mânuiesc pe rând 
uneltele (sapa, grebla, furca) „ca să fii îndemânatic la muncă tot anul”, se „curăţesc” plugarul 
și vitele prin stropire cu aghiazmă, se ameninţă pomii neroditori („sterpi”), se bate pământul 
cu maiurile pentru alungarea frigului și scoaterea căldurii, se beau 44 de pahare de vin „ca 
să ai putere de muncă tot anul”, se făceau focuri prin curţi, grădini, în faţa casei, la răscruce 
de drumuri „să se ducă fumul la pomi; să rodească” și altele.

datorită diversităţii condiţiilor naturale, obiceiurile legate de activităţile economice 
se petreceau la date diferite, corespunzător datei climatice. de pildă, scoaterea plugului la 
câmp și tragerea primei brazde este atestată la măcinici (9 martie) în sud, la Alexii (17 
martie) în zona centrală a ţării și la Blagoveștenie (25 martie) în nord.

„Când se fac pentru împărţit la cimitir, se fac 44 de măcinici mari, cu sămânţă de cânepă. 
Se frământă cu aluat, se lasă la dospit până dimineaţa. Dimineaţa, când frământam, amestecam 
sămânţă de cânepă. Duceam la cimitir vreo zece şi restul împărţeam prin vecini, cu nucă, cu măr, 
cu ce aveam. Când faci fierţi, faci copţi numai vreo zece, câţi duci la cimitir”. (dobrinescu maria, 
78 ani, iazu, ialomiţa, 1991)
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PAŞTELE

Numele sărbătorii este de origine ebraică (Pesah) și înseamnă trecere. În funcţie 
de Paște, se stabilește data multor sărbători creștine și necreștine (de la Lăsatul 

de Sec – Postul cel mare – până la Cincizecime sau Rusalii). etnologul ion ghinoiu identifică 
în Sărbătoarea Paștelui un scenariu ritual de înnoire anuală a Lumii deschis de duminica 
Floriilor, închis de duminica tomii și intersectat de noaptea Învierii mântuitorului iisus), 
prin jertfa divinităţii adorate care moare și învie în fiecare an.

Paștele este sărbătoarea Învierii lui Cristos, cea mai mare sărbătoare a creștinătăţii.
Alimentul ritual specific sărbătorii este Pasca. Poartă același nume ca pasca (Pascha) 

vechilor evrei, preparată din aluat nedospit și consumată în cele opt zile de Paște. La creștinii 
ortodocși pasca se face din aluat dospit și se consumă în cele trei zile ale Paștelui. Sub 
numele de pască identificăm două tipuri de pâine. Pasca numită și Paştele, Anafura de 
Paşti, Pâinea Paştelui, pregătită pentru noaptea Învierii, după o rânduială riguroasă (din 
făină de grâu - „floarea făinii” sau „fruntea pâinii” pentru că-i „pâinea cea mai aleasă” și grâul 
este „cinstea mesei” - cernută „prin sită deasă, de mai multe ori, de către o femeie văduvă, 
care nu a moșit niciodată”).

există și obiceiul ca cineva (o familie sau mai multe familii din același neam) „să ia 
Paștele”, adică să pregătească pâinea de pască și alte alimente specifice sărbătorii (brânză, 
pește, ouă roșii). după diversele tradiţii ale locului, aceste pâini sunt de forme și mărimi 
diferite. ele sunt tăiate în bucăţele mici (de bărbaţi în vârstă), sfinţite în noaptea Învierii 
și împărţite în dimineaţa de Paște, după miruire. (...)

În europa, tradiţia mielului pascal (din cocă de biscuit) este încă vie în Franţa, 
germania, Olanda, Polonia.

În celebrarea Paștelui, pâinile se asociază cu ouăle roșii, dar și „cu modele” (numite, 
de la o zonă la alta – împistrite, încondeiate, scrise, muncite, chinuite ș.a.). Obiceiul este 
prezent și la creștinii aparţinând altor culturi. Şi astăzi, în Franţa (Corsica), italia, Serbia, 
grecia, Austria, Cehia, Olanda, se prepară pentru Paști, o pâine, adesea împletită, cu gust de 
cozonac, cuprinzând în mijloc un ou tare roșu, sau cu unul și mai multe ouă roșii deasupra. 
Aromânii pregătesc „Pâinea Paștelui” cu ou roșu în mijloc, care se coace odată cu aluatul. 
Astăzi se fac ouă roșii, dar și galbene, portocalii, stânjenii, trandafirii. Ouăle ornamentate 
care însoţesc Pâinea Paștelui poartă, adesea, motive ornamentale semnificative: „fierul 
plugului”, „crucea paștii”, „floarea Paștelui”. meșterii fierari (potcovari) fac, pentru ziua de 
Paște, ouă roșii potcovite, cu care merg din casă în casă și fac urări de belșug, fiind răsplătiţi 
cu daruri (făină, ouă, brânză).

Ţiganii făceau ouă potcovite pe care le puneau pe masa de Paști și le păstrau apoi la 
fereastră „de frumuseţe”.

În unele zone (Bucovina), femeile merg cu sfinţitul „blidului” la biserică, „blidul” 
fiind un cozonac copt într-un vas de ceramică a cărei formă rezervă un lăcaș în mijloc, loc 
pentru oul roșu decorat cu simbolul „crucea păștii”. Aceste forme se numesc și „babe”. (...)
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„Pasca. O gogoşică de pâine; se apasă cu lingura în mijloc şi se pune brânză. Se ung cu 
ou bătut pe deasupra sau, când se scot din cuptor, se ung cu apă şi zahăr. Se face şi cu cocă de 
cozonac; fac unele femei, aceleaşi forme”. (dobrinescu maria, 78 ani, iazu, ialomiţa, 1991)

 SFÂNTA MARIA MARE 
(ADORMIREA MAICII DOMNULUI)

„Pământul este al maicii domnului pentru că ne hrănește” (din credinţă populară).
Ca și la celelalte „zile mari”, se fac pâini, colaci, colivi (pentru morţi dar și de celebrarea 

sărbătorii), care se sfinţesc în biserică și se împart „de sufletul morţilor”, pentru „sănătatea 
celor vii”, pentru „a cinsti ziua, sărbătoarea”.

multe biserici și mănăstiri poartă hramul acestei sărbători, fiind celebrat cu slujbe 
speciale (cu participarea mai multor ierarhi) și mese comune, pregătite prin contribuţia 
obștei, în curtea bisericii. Înalţii ierarhi sunt întâmpinaţi cu colaci mari, împodobiţi cu 
însemne religioase și cu sare. (...)

„De Sfântă Mărie, se fac colăcei, cozonac, cornuleţe, ... şi se împart la biserică”. (dobrinescu 
maria, 78 ani, iazu, ialomiţa, 1991)

PÂINEA „DE LA LEAGĂN LA MORMÂNT”

NAŞTEREA

Încă dinainte de a se naște, pruncul stă sub semnul ocrotitor al boabelor de 
grâu. Femeia însărcinată poartă în sân boabe din cununa de la seceriș.

În seara celei de a treia zi de la naștere erau așteptate „ursitoarele” (reprezentări 
mitologice feminine), despre care se credea că vin între primul și al doilea cântat al cocoșilor, 
ori chiar la miezul nopţii, pentru a ursi (a toarce firul vieţii) noului născut. moașa pregătea, 
pentru întâmpinarea lor, masa ursitoarelor, pe care punea cât mai multe lucruri și alimente, 
dintre care nelipsite erau pâinea, colacii, grâul și făina, acestea având rolul, pe de o parte, 
de îmbunare a ursitoarelor, iar, pe de altă parte, de a influenţa în sens pozitiv ursita (destinul, 
viitorul) copilului. (...)

„În scăldătoare, când îl scălda naşa (când se lua mirul), se puneau în apă: boabe de grâu, 
boabe de orz, porumb, fulgi, ou, miere de albine ... ; de toate”. (dobrinescu maria, 78 ani, iazu, 
ialomiţa, 1991)

NUNTA

Satul etnologic românesc nu permitea să nu fii „în rând cu oamenii”. A rămâne 
„holtei” sau „fată bătrână”, a trăi în concubinaj, a face copii din flori sunt fapte 

greu de îngăduit și, ca atare, sancţionate de obște prin diverse cutume, obiceiuri.
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Prin căsătorie tinerii se „lumesc” (vezi chiar și practica rituală a „nunţii mortului” care 
ţine ca origine de vechile vârste culturale ale omenirii), formează o familie, năzuind spre o 
împlinire biologică, religioasă-etică, socială.

nunta reprezintă un întreg complex de practici, obiceiuri, de rituri care ceremo nia li-
zează căsătoria. nunta consfiinţește căsătoria, dar prin taina Cununiei, în urma binecuvân-
tării preotului, se pogoară peste miri harul dumnezeiesc necesar pentru întemeierea unei 
familii creștine. Familia care, simbolic, va porni în călătorie, dobândește părinţi spirituali 
(nașii). Întotdeauna „pacea” familiei nu va fi lăsată exclusiv pe seama domeniului social, 
asupra ei veghind cu atenţie biserica, cutuma, statul.

dar din toate secvenţele care compun acest rit de trecere nu va lipsi niciodată pâinea, 
în multiplele sale ipostaze simbolice (dertilitate, statornicie, dragoste ș.a.)

Colacul/turta miresei și colacul mirelui, după ritualul ruperii pe capul miresei de 
către nașă („colacul miresei”) ori a ruperii de către vătășei („colacul mirelui”), concentrează 
multiple semnificaţii benefice: asigură belșugul casei (pentru tinerii căsătoriţi), ajută fetele 
și feciorii să se căsătorească, lecuiește copiii de deochi, e bun pentru vite („că îngrașă”), 
pentru cai („să aibă căutare la târg”) și altele.

Într-o poveste a pâinii, salvatoarea eroului, în lupta cu un balaur, este chiar pâinea sa 
de călătorie („colacul mirelui”). dând pildă îndelungatul său martiraj, îndurat cu răbdare, 
îi spune semnificativ balaurului: „Şi am îndurat tot. Îndură și tu!”, determinându-l să crape 
de ciudă.

În diverse momente ale nunţii, asupra mirelui și miresei se aruncă cu boabe de grâu, 
cu pâine și sare: când pleacă la biserică pentru celebrarea cununiei ori când se întorc la masa 
mare, după strângerea darurilor („să fie buni ca pâinea și să aibă pâine câte zile or avea”).

Plocoanele ce și le trimit reciproc tinerii ori se oferă nașilor, socrilor, rudelor și 
nuntașilor de rând, celor ce au trudit pentru nuntă (chemătorii, stolnicii, brădarii, stegarii), 
precum și cele ce le aduc invitaţii la nuntă cuprind, pe lângă alte daruri, colacul, drept pecete 
de consfinţire a legăturilor spirituale ce se crează între cei ce le dăruiesc și cei cărora li se 
adresează. Alţi colaci: „colaci de primire”, „colaci de ospăţ”, „colaci pentru socri și nași”, „colaci 
de închinat la nași”, „colacul mărului/steagului” (care susţine bradul/steagul de nuntă) etc.

„După ce se joacă găleata, se intră în casă şi, după ce găteşte mireasa, naşa ia un cozonac 
şi o închină. Când o închină, pune puţin vin pe el, îl rupe şi îl aruncă în patru părţi”. (dobrinescu 
maria, 78 ani, iazu, ialomiţa, 1991)

„La masă se puneau biscuiţi de casă, gogoşi, uscăţele”. (dobrinescu maria, 78 ani, iazu, 
ialomiţa, 1991)

ÎNMORMÂNTAREA

În viziunea populară asupra vieţii, spiritul omului este veșnic, moartea însemnând 
doar o „trecere” din „lumea de aici”(„lumea albă”) în „lumea de dincolo” (marea 

călătorie). (...)
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Acestei viziuni îi corespunde o bogată ritologie săvârșită de cei vii pentru a asigura, 
celor „adormiţi”, „locul de odihnă”.

Bunăoară, în sicriul mortului se pun nouă colăcei, provizii pentru lunga sa călătorie, 
alături de bani, pentru „plata vămilor” și alte obiecte de uz personal. (...)

Această tradiţie, de a înzestra morţii cu „provizii pentru călătorie”, este atestată la 
diferite popoare. Vechii egipteni puneau, în mormânt, pâini închise ermetic în creuzete de 
cupru. În Afganistan, înaintea islamizării, femeile pregăteau pentru mort turte din pâine cu 
grăsime. Chinezii pun mortului, în gură, boabe de orez, iar în Finlanda, părinţii și prietenii 
defunctului amestecă în pământul care acoperă mormântul boabe de grâu fierte, amestecate 
cu struguri uscaţi.

timp de patruzeci de zile, la streașina casei, pe fereastră, în pat, se pune un colac, 
mâncare și apă; hrană pentru sufletul răposatului, care nu părăsește casa decât după acest 
răstimp. (...)

Se crede că abia după un an de rituri mortul se desparte cu adevărat de cei vii pentru 
a-și găsi odihna. În acest răstimp, au loc mai multe ceremonii de comemorare (pomeni, 
parastase). după pomana ce se face imediat după înmormântare, urmează: la trei zile, la o 
săptămână, la trei săptămâni, la patruzeci de zile, la trei, șase și nouă luni, la un an. Apoi, în 
fiecare an la șapte ani, când este deshumat „să-l vadă soarele, să vadă lumina”.

Femeia care pregătește pâinile funerare („căpităreasa”, „căpităneasa”, „baba de capete”, 
„prescurăreasa”, „prescurăriţa”) trebuie să îndeplinească anumite condiţii de curăţenie și să 
fie exemplu de moralitate.

„Numai femeia văduvă şi cu molifta de curăţenie, făcută de preot, face colacii pentru 
morţi”. (dobrinescu maria, 78 ani, iazu, ialomiţa, 1991)

„Năporocina” (Năporojna, Năporojnia, Panaghia) se face la parastase, pentru toţi 
morţii. (...)

„Năporojniţă se face numai la parastase. Înainte, se puneau 12 lumânări, în fiecare 
gogoşică câte una. Acum, se pun lumânările într-o felie de pâine ca să nu mai curgă ceară pe 
năporojniţă”. (dobrinescu maria, 78 ani, iazu, ialomiţa, 1991)

„Arhanghelii/ Arhanghel şi Arhangheliţă” sunt colaci împletiţi purtând semnul 
crucii (din aluat, prin crestare cu cuţitul) sau pecetea pistornicului.

Alţi colaci - „colac de copil”, „colac femeiesc”, „colac bărbătesc”, „colacul pentru toţi 
morţii” („năprocină”, „panaghie”, ...), „colacul rătăciţilor”, „colacul voinicului”, „colacul 
babei”, „colaci ai drumului”, „colaci ai ieșirii sufletului”, „turtiţe ale mortului” - sunt tot 
atâtea ofrande dăruite de sufletele celor răposaţi.

„Cică toţi morţii apucă din părticelele astea. Se fac: la pomeni, la parastase, la sărbătorile 
de pomenire a morţilor de peste an (Sâmbăta Morţilor, Moşii de vară etc.)”. (dobrinescu maria, 
78 ani, iazu, ialomiţa, 1991)
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DOCUMENT 
28 SEPTEMBRIE 2014

Cu vrerea tatălui, cu ajutorul Fiului și săvârșirea Sfântului duh s-au restaurat 
pictura și Catapeteasma acestui sfânt lăcaș, aflat sub ocrotirea Arhiepiscopului 

mirelor Lichiei, Sfântul ierarh nicolae, în anul domnului 2014, cu Binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor și prin osârdia Preotului 
Paroh marcel-mihail neacșu, Protopop fiind PC Pr(eot). dumitru drăghici.

toate aceste lucrări au fost afierosite domnului, în ziua de 28 septembrie 2014, prin 
Harul Sfintei treimi și rugăciunile Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Întâistătătorul eparhiei 
Sloboziei și Călărașilor, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi.

dumnezeu să se milostivească spre toţi 
aceia care au contribuit la ducerea la îndeplinire 

a acestor lucruri, dreptcredincioși ai Parohiei iazu.

† V i n C e n Ţ i U 
episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

Protopop 
Pr(eot). dumitru drăghici

Consilieri eparhiali
Vicar eparhial
Arhim(andrit). Rafail

Preoţi slujitori
Pr(eot). gheorghe mirel mircea
Pr(eot). Stanciu gabriel
Pr(eot). matei ion daniel
Pr(eot). Petre tudorel
Pr(eot). ion marian – Smirna
P(ă)r(intele). diac(on). Viorel gavriloiu
diac(on). Filip Alexandru (marian)

Preot Paroh 
Pr(eot). neacșu marcel-mihail 
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SLUJBĂ DE RESFINŢIRE A PICTURII LA PAROHIA IAZU 
28 septembrie 2014

Preot manuel RUSU 
Almanah bisericesc, episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, 2015, p. 308

Duminică, 28 septembrie 2014, Preacuviosul Părinte Vicar, Arhimandritul Rafail 
mîţ, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din localitatea iazu, în calitate de 

delegat al Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, pentru a 
marca un eveniment de mare importanţă pentru comunitatea parohială și anume resfinţirea 
picturii bisericii cu hramul Sfântul ierarh nicolae.

Sub protia Preacuvioșiei sale, au slujit Sfânta Liturghie Preacucernicul Părinte 
Consilier marcel-mihail neacșu, Preacucernicul Părinte Protopop dumitru drăghici, 
precum și preoţii din cercul pastoral numărul 5 al Protopopiatului Slobozia.

În cuvântul de învăţătură, Preacuviosul Arhimandrit Rafail mîţ a vorbit credincioșilor 
prezenţi la slujbă despre semnificaţia resfinţirii picturii, precum și despre pericopa 
evanghelică a Pescuirii Minunate. Părintele paroh a rostit un cuvânt de mulţumire tuturor 
celor care au contribuit la desăvârșirea acestei frumoase lucrări.

Slujba Sfintei Liturghii a fost încheiată cu un parastas pentru fericiţii ctitori adormiţi 
întru domnul.
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CRUCEA DE LA IAZU 
2015

O CRUCE DIN PIATRĂ 
de care se lipesc banii îi vrăjeşte pe credincioşi

de mădălin SOFROnie, în „Adevărul”, 29 martie 2015 

„Ne scapă de toate greutăţile!” 

În curtea Bisericii Sfântul ierarh nicolae din satul iazu, Judeţul ialomiţa, o cruce 
din piatră, înaltă de un metru și jumătate, ar face minuni dumnezeiești dacă 

lipești bani pe ea și te închini. 
Localnicii spun că mulţi oameni s-au vindecat de boli și au avut spor în casă după ce 

s-au rugat lângă cruce. 
Într-o zi ploioasă de sâmbătă, Biserica Sfântul nicolae din iazu mustește de 

credincioși. Oamenii asistă la slujba de pomenire a morţilor și se roagă pentru sufletele 
celor dragi care au plecat de lângă ei. Femeile se închină cu evlavie și-și șterg ochii 
înlăcrimaţi. Când le este greu sau se simt neputincioși, localnicii din iazu merg mereu la 
crucea din curtea bisericii, scot din buzunar o monedă, spun o rugăciune, iar dacă bănuţul 
se lipește de piatră înseamnă că dumnezeu le-a ascultat nevoile și că îi va binecuvânta. 

Jana topală are 75 de ani și spune că într-adevăr crucea din sat face minuni. A văzut 
oameni grav bolnavi care s-au vindecat după ce au mers și s-au rugat și chiar un nepot de-al 
său a avut parte de bunăstare în casă după ce o monedă i s-a lipit de cruce, în timp ce se 
închina în faţa ei. 

„A scăpat de toate greutăţile” 
„Să știţi că nu este nicio legendă. Crucea asta chiar face minuni. A venit o fată bolnavă 

de epilepsie și s-a făcut bine, un nepot de-al meu s-a rugat pentru liniște și ajutor în casă și 
a scăpat de toate greutăţile prin care a trecut. important este să te apropii de cruce cu 
credinţă în dumnezeu, iar rugăciunea pe care o spui să fie din inimă. Altfel, el nu te ajută” 
spune femeia în timp ce se închină. Ştefana Voinescu (66 de ani), o altă femeie venită la 
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slujbă să-i pomenească pe cei drepţi din familia ei, confirmă, la rându-i, minunile pe care 
le-a făcut crucea. 

„dacă e să ai noroc, se lipește bănuţul de cruce, dacă nu, cade. ne-am rugat foarte 
mult la cruce pentru sănătate și dumnezeu ne-a ajutat. trebuie să ai credinţă, nu te duci în 
faţa lui dumnezeu cu mintea în altă parte. S-au rugat mulţi oameni și i-a ajutat. Vin mulţi 
oameni aici, la noi, să se roage la cruce și în biserică. e o tradiţie veche de sute de ani aici, 
la noi, în sat”, mărturisește femeia. iar oamenii care ies de la slujbă nu mai contenesc să 
vorbească despre minunile pe care biserica lor și crucea de piatră le-au făcut. Ologi sau 
bolnavi de cancer, oameni loviţi de fel și fel de necazuri și greu încercaţi de soartă și-au găsit 
liniștea după ce au venit și au spus rugăciuni lângă cruce, iar apoi au mers și s-au închinat 
în biserică. 

„Banii, într-adevăr, se lipesc de cruce” 
Sub o cupolă lucrată manual în lemn și vopsită în verde, crucea făcătoare de minuni 

de la iazu îi așteaptă pe credincioși să se roage lui dumnezeu. de jur împrejurul crucii sunt 
câţiva bănuţi de alamă și metal care nu s-au lipit de piatră pentru că, probabil, cei care au 
atins-o au avut gânduri necurate sau au refuzat să creadă cu adevărat în faptul că este 
binecuvântată de dumnezeu și că îi poate feri de necazuri. La baza monumentului, înalt de 
un metru și jumătate, stau scrise, într-o română veche, următoarele cuvinte: 

„Răscumpăratu-ne-a pe noi din blestemul legii, cu scump sângele tău/Pe cruce 
pironindu-te și cu suliţa împungându-te/ nemurire ai izvorât oamenilor/ mântuitorul 
nostru, slavă Ţie” - un mesaj biblic rostit de preoţi în timpul slujbei celor „douăsprezece 
evanghelii”, din Joia mare. 

Paroh de câţiva ani la Biserica Sfântul ierarh nicolae din iazu, Preotul mihail neacșu 
confirmă minunile pe care le face crucea de piatră din curtea lăcașului de cult. 

„este o tradiţie în folclor, poate chiar din gură în gură, că atunci când te rogi mai 
asiduu la sfânta cruce să te ajute, dumnezeu îţi primește această rugăciune când un bănuţ 
pe care-l pui pe cruce se lipește. Curios este faptul că banii într-adevăr se lipesc de cruce”, 
spune Preotul mihail neacșu. 

Şi pentru a demonstra că totul este cât se poate de real, el prinde cu degetele o 
monedă de 50 de bani care se lipește de piatra crucii. Vremea rea de afară parcă se potolește 
brusc, iar cerul începe se însenineze. 

Istoria unei biserici ctitorite la 1845 
duhovnicul amintește și despre istoria acestui lăcaș de cult, binecuvântat de dumnezeu. 

Biserica în care slujește a fost ctitorită în jurul anului 1845, de călugărul gavriil Slobozeanul, 
cunoscut drept și „ieromonahul” sau „Smirneanul”, originar din mica așezare Smirna, de lângă 
Constantinopol (astăzi istanbul). 

Călugărul a ajuns în Bărăgan unde a fost uns stareţ al mânăstirii Sfinţii Voievozi din 
Slobozia, ridicată de domnitorul matei Basarab. 
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gavriil Slobozeanul a poruncit ca la iazu să fie ridicată o biserică, aducând în incinta 
lăcașului nou construit Sfânta masă din altarul mânăstirii de la Slobozia, obiect care se 
păstrează și astăzi. 

mai mult, același călugăr a precizat că în fiecare zi de vineri în această nouă biserică 
trebuie să se oficieze slujbe de binecuvântare și de mântuire pentru sufletele credincioșilor. 

„Foarte mulţi oameni vin la noi” 
Liturghiile speciale de la Biserica Sfântul ierarh nicolae de la iazu, veche de aproape 

200 de ani, se oficiază și astăzi, iar credincioși din toate colţurile Bărăganului participă la 
ele și își pun speranţă că dumnezeu le va asculta rugăciunile și-i va feri de pericole sau le 
va reda sănătatea ori bunăstarea în casă. 

„Sunt slujbe care se oficiază mai mult în mânăstiri, nu în biserici de mir, dar preoţii 
care au slujit aici au decis să continue această tradiţie. Rolul slujbelor este acela să-i facă pe 
oameni să-și întoarcă faţa către dumnezeu prin rugăciune, iar cei care cred cu adevărat în 
puterea domnului găsesc alinare la el. Sunt foarte mulţi oameni care vin la noi să se închine 
la aceste slujbe. Vin din Brăila, din Însurăţei, din Călărași, din toate aceste zone apropiate 
nouă”, mărturisește Preotul mihail neacșu, parohul Bisericii Sfântul ierarh nicolae, din 
satul ialomiţean iazu. 

*

PELERINAJ LA CRUCEA de care se lipesc banii, 
într-un sat din Ialomiţa. Oamenii vorbesc de minuni dumnezeieşti. 

4 aprilie 2015, marius neAgU 
http://www.romaniatv.net/pelerinaj-la-crucea-de-care-se-lipesc-banii- 

intr-un-sat-din-ialomita-oamenii-vorbesc-de-minuni-dum_212611.html.

Un adevărat pelerinaj are loc într-o localitate din ialomiţa unde o cruce din piatră 
ar fi tămăduitoare de boli. mii de credincioși din toată ţara s-au rugat în Postul 

Paștelui la Crucea din iazu. ei spun că aici găsesc leac pentru orice boală și povestesc cum 
se lipesc de cruce banii celor care sunt cu adevărat credincioși.

Crucea de piatră din satul iazu este considerată de localnici ca fiind făcătoare de 
minuni. Aceasta se află în curtea bisericii din sat. În faţa crucii înalte de aproape 2 metri, 
credincioșii îngenunchează pioși și cer iertare și tămăduire.

Localnicii spun ca mulţi bolnavi și-au găsit aici vindecarea iar cei lipsiţi de nădejde 
au primit speranţă, după ce s-au rugat la această cruce și au pus un bănuţ care s-a lipit pe 
obiectul de cult.

„Se lipesc, în formă de închinăciune. Când închini”, spune o credincioasă.
Vestea despre minunile de la iazu s-a răspândit în toată ţara. Oamenii vin cu multă 

speranţă la crucea din piatră. 
„Leac. Așa se spune. Se lecuiește omul de boli”, spune o altă bătrână.
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Sătenii sunt convinși că banii care se lipesc pe crucea din piatră sunt o dovadă a 
minunilor pe care le face dumnezeu și că doar cei care cred cu adevărat au parte de ele.

Biserica unde se afla crucea a fost ctitorită în jurul anului 1845, de călugărul gavriil 
Slobozeanul, originar din Smirna, de lângă Constantinopol (astăzi istanbul). Călugărul a 
ajuns în Bărăgan unde a fost uns stareţ al mânăstirii Sfinţii Voievozi din Slobozia, ridicată 
de domnitorul matei Basarab.

gavriil Slobozeanul a poruncit ca la iazu să fie ridicată o biserică și a adus aici Sfânta 
masă din altarul mânăstirii de la Slobozia, obiect care se păstrează și astăzi.

La baza monumentului sunt scrise următoarele cuvinte: 
„Răscumpăratu-ne-a pe noi din blestemul legii, cu scump sângele tău/ Pe cruce 

pironindu-te și cu suliţa împungându-te/ nemurire ai izvorât oamenilor/ mântuitorul 
nostru, slava Ţie” - un mesaj biblic rostit de preoţi în timpul slujbei celor Douăsprezece 
Evanghelii, din Joia mare.
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DAR DIN DAR... LA PAROHIA IAZU 
25 decembrie 2015

Preot manuel RUSU 
Almanah bisericesc, episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, 2016, p. 220.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Vincenţiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, 
urmând principiilor creștine, la Parohia iazu, Protopopiatul Slobozia, 

Preacucernicul Consilier eparhial marcel-mihail neacșu, având sprijinul mai multor 
sponsori, a organizat, la data de 25 decembrie 2015, o manifestare tradiţională în această 
localitate, și anume, oferirea de cadouri tuturor copiilor din sat.

Astfel, sărbătoarea Crăciunului a fost marcată cum se cuvine, aceste acţiuni organizate 
de orice parohie având rolul de a întări comunitatea întru credinţă a creștinilor. de menţionat 
este că valoarea totală a darurilor împărţite tinerilor creștini a fost de peste 5000 lei.

drept mulţumire pentru aceste dovezi ale dragostei creștine faţă de copiii din Parohia 
iazu, aceștia au cântat colinde tradiţionale și au făcut tuturor urări de La mulţi ani!
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INSCRIPŢII

În afara inscripţiilor redate în diferite capitole mai avem următoarele:

PE CĂRŢI BISERICEŞTI

•  Pe un Triodiu, București, tipografia Cărţilor Bisericești, 1893:

Subsemnatul/ Am donat Sf(intei). Biserici din Comuna Iaz ace(a)stă Sf(ântă). 
Carte: Triodul spre pomenire şi hotărăsc a nu se înstreina nici-o dată din rândul 
cărţilor acestei Sfinte Biserici. 1894 Decembre./ indescifrabil

•  Pe Mineiul lui Ianuarie, București, tipografia Cărţilor Bisericești, 1893:

Subsemnatul/ Am donat Sf(intei). Biserici din Comuna Iazu ace(a)stă Carte: 
Mineul pe Ianuarie pentru a se servi de dânsa spre pomenirea mia şi a familiei 
mele şi hotărăsc a nu se înstreina nici o dată din rândul cărţilor acestei biserici 
pentru care m-am şi subscris. 1894 Decembre 4./ Ene Costache.

•  Pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, București, tipografia Cărţilor 
Bisericești, 1903: 

Pomelnicul D(oam)nei Teodora Nicolescu/ Vii:/ Teodora/ Morţii:/ Iancu, 
Constantin, Ioan Preotul, Marina Preoteasa,/ Nicolae Preotul, Stana Preoteasa, 
Dimitrie Preotul,/ Dobra Preoteasa, Gheorghe, Iana, Dobre, Ioan,/ Maria, 
Elena, Ion, Mihail, Teodora, Ioan,/ Neculai Preotul, Ispas Preotul, Ivan 
Preotul,/ Ioana Preoteasa, Gheorghe, Neculai, Iana, Gheorghe,/ Haralambie, 
Dumitra, Cruciţa şi cu tot neamul/ lor.

•  Pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, București, tipografia Cărţilor 
Bisericești, 1923: 

Pe o primă pagină:

Dăruită de Familia D(umitru). C. Apostolescu, Dumitru, Siculina, Victoria, 
Elena, Haralambie-Dumitru, în anul 1925, luna Mai.

deasupra tablei cu data Sfintelor Paști dintre anii 1912-2003: 
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Datele sunt pe stil vechi. Aflăm stilul nou scăzând 13 zile din cele redate mai 
jos. Ex: 25-13=12.

Pe ultima pagină: 

Spre aducere aminte. Miercuri 7 Ianuarie 1976, am slujit la biserica Iazu în 
cinstea şi pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul şi era un viscol grozav. Preot 
Iconom Stavrofor ... (Parohia) Gh. Lazăr – Ialomiţa.

•  Pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, 
editura i.B.m.O., Bucureşti, 1964: 

Această Sfântă evanghelie a fost donată de familia d(omni)lor ena şi maria 
davidescu, Str. Fagului, nr. 53, Bucureşti.
Azi 4 septembrie 1977.
Pr(eot). Neacşu N. Constantin.

•  Pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, 
editura i.B.m.B.O.R., Bucureşti, 1983: 
Noi surorile: Brânză Rada, Vasile Agripina şi Niţă Maria, din satul Scânteia, 
Jud(eţul). Ialomiţa, dăruim cu multă plăcere această Sfântă Evanghelie 
Sf(intei). Biserici de la Iazu, cu Hramul Sf(ântul). Nicolae spre a fi citită de 
către toţi preoţii acestei Sf(inte). Biserici spre folosul sufletesc al tuturor care 
vor asculta cuvântul dumneze(i)esc ce este cuprins în ea.

Azi 1 August 1986 de la Hristos.

PE OBIECTE BISERICEŞTI
• Pe un candelabru din Naos:

† dĂRUit de SOŢii SiCULinA Şi dUmitRU APOStOLe †/ CU 
Fii ViCtORiA eLenA Şi HARALAmBie dUmitRU †/ † 1929 †.

•  Pe o Cruce de binecuvântare:

dĂRUit de APOStOL Şi SOŢiA SA mARiA. 1940.

•  Pe o cruce mare, de piatră, din 1864, din curtea bisericii, la sud de altar, 
litere chirilice excizate, pe faţada vestică:

1864. i(iSU)S. H(RiStO)S. ni KA679. ACeAStĂ CRUCe Ce S(-)AU 
RidiCAt ÎntRU POmeniReA RĂPOSAtULUi CAtAnĂ de 
PĂRinteLe SĂU iVAn mOCAnU CU (...)

679   Limba elină: Iisus Hristos învinge.
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•  Pe o cruce din piatră, numită „de leac”, din 17 martie 1875, aflată în mijlocul unui 
chioşc de lemn din curtea bisericii, ridicată de părintele david iliescu:

Pe faţa către vest, litere majuscule, excizate:

RĂSCUmPĂRAtU(-)ne(-)Ai PRe nOi din BLeStemU(L) Legi(i) 
CU SCUmPU SÂngiLe tĂU, PRe CRUCe RĂStiCnindU(-)te Şi 
CU SULiŢA ÂnPUngÂndU(-)te, nemURiRe Ai iZVORÂtU 
O(A)meniLORU, mÂntUitORUL nOStRU, SLAVĂ Ţie. 1875. 
mARtie 17.

Pe faţa către est, litere majuscule, excizate:

ACeAStĂ SF(ÂntĂ). CRUCe SAU RidiCAt Ân nUmeLe 
SF(intei). tReimi, CU OSteneALA Şi OSÂRdieA SF(inŢiei).
SALe PĂRinteLUi dAniL Şi CU A COnSORŢi SALe HRiStinA 
ÎnSPRe POmeniReA PĂRinŢiLOR LOR teOdORA, dOBRe, 
mARieA, dOBRin, StAnA Şi tOt neAmUL LORU. 1875 
mAR(tie). 17.
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CONCLUZII

Conform mărturiilor şi documentelor prezentate, la iazu-ialomiţa era o biserică 
de bârne înainte de 1790 iar primul preot atestat este Părintele grigorie, 

hirotonit la 1826.
Biserica de zid, cu hramul Sfântul ierarh nicolae, de la iazu-ialomiţa este ctitorie a 

Părintelui Arhimandrit gavriil Slobozeanu, Stareţul mânăstirii Slobozia și administratorul 
moșiei Lata Sărata, la 27 octombrie 1845, cu materiale recuperate de la vechea biserică 
mânăstirească, de la Slobozia, dărâmată la 1843, când s-a construit o nouă biserică. 

este de remarcat generozitatea Părintelui Arhimandrit gavriil Slobozeanu şi grija 
Sfintei mănăstiri Slobozia pentru biserică şi pentru locuitorii din acea vreme ai iazului. 
dacă azi, acest sfânt lăcaş este neîncăpător, în sărbătorile mai mari, la momentul construirii 
lui era destul de mare pentru cele aproximativ 70 de familii ale satului, cu o populaţie de 
peste 250 locuitori. 

ne bucurăm să observăm la această biserică slujitori vrednici, buni cunoscători ai 
teologiei, dar şi păstrători de documente istorice şi buni chivernisitori ai averii bisericeşti. 
este motivul pentru care Parohia iazu-ialomiţa numără astăzi câteva sute de familii de buni 
creştini ortodocşi, foarte apropiaţi de Sfânta Biserică, care se îngrijesc ca această ctitorie a 
Părintelui Arhimandrit gavriil Slobozeanu, de la 1845, să rămână după atâta timp în 
picioare într-o stare de invidiat chiar pentru biserici construite mai recent.
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Preot Iconom Stavrofor Consilier Auditor 
MARCEL-MIHAIL NEACŞU

INFORMAŢII PERSONALE:
data și locul nașterii: 11 iunie 1971, Slobozia, Judeţul ialomiţa.
Soţia: neacșu ecaterina maricela; locul de muncă SC ROmeXPeRt SRL, funcţia: 

expert contabil – director economic.
experienţa profesională
Perioada 08 noiembrie 2009 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: Preot paroh. Hirotonit preot la Biserica mânăstirii Sfinţii 

Voievozi Slobozia și primit rangul de iconom Stavrofor în data de 11.06.2010.
Principalele activităţi și responsabilităţi: Săvârșirea Sfintei Liturghii, a Sfintelor taine 

și ierurgii.
numele și adresa angajatorului: Parohia iazu, Protopopiatul Slobozia, episcopia 

Sloboziei și Călărașilor.
tipul activităţii sau sectorul de activitate: Pastoral-misionară.

Perioada 24 august 2008 – 08 noiembrie 2009
Funcţia sau postul ocupat: diacon. Hirotonit la Biserica Sfântul Nicolae - Înfrăţirea, 

Protopopiatul Lehliu.
Principalele activităţi și responsabilităţi: Oficierea anumitor acte de cult în biserică 

sub îndrumarea preotului.
numele și adresa angajatorului: Parohia iazu, Protopopiatul Slobozia, episcopia 

Sloboziei și Călărașilor.
tipul activităţii sau sectorul de activitate: Pastoral-misionară.

Perioada 1 octombrie 2009 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: Consilier în cadrul biroului audit.
Principalele activităţi și responsabilităţi: Consilierea chiriarhului cu privire la formarea 

și utilizarea fondurilor precum și la administrarea patrimoniului la nivelul episcopiei și 
Călărașilor și a unităţilor subordonate (protopopiate, parohii, mânăstiri și filii).
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numele și adresa angajatorului: episcopia Sloboziei și Călărașilor.
tipul activităţii sau sectorul de activitate: Control financiar-contabil.

Perioada iulie 1998 – 23 august 2008
Funcţia sau postul ocupat: expert principal
Principalele activităţi și responsabilităţi: Control financiar fiscal.
numele și adresa angajatorului: direcţia generală a Finanţelor Publice ialomiţa.
tipul activităţii sau sectorul de activitate: Control financiar fiscal.
Perioada septembrie 1991 – iulie 1998
Funcţia sau postul ocupat: Profesor suplinitor.
Principalele activităţi și responsabilităţi: Predarea disciplinelor școlare.
numele și adresa angajatorului: Şcoala cu clasele i-Viii, sat iazu, Comuna Scânteia, 

Judeţul ialomiţa.
tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ.

 EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
Perioada 2006 – 2007
Calificarea/diploma obţinută: masterat în teologie ortodoxă.
domenii principale studiate / competenţe dobândite: teologie ortodoxă – asistenţă 

socială.
numele și tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Valahia, Facultatea de teologie 

Ortodoxă - târgoviște

Perioada 2003 – 2006
Calificarea/diploma obţinută: teolog.
domenii principale studiate / competenţe dobândite: teologie pastorală.
numele și tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Valahia, Facultatea de 

teologie Ortodoxă - târgoviște

Perioada 1992 – 1998
Calificarea/diploma obţinută: economist.
domenii principale studiate / competenţe dobândite: Finanţe contabilitate și infor-

matică de gestiune.
numele și tipul instituţiei de învăţământ: Academia de Studii economice București.
Calificarea/diploma obţinută: 
diplomă master Misiunea socială a Bisericii
diploma de licenţă în teologie
diploma de absolvire a cursurilor dPPt
diploma de licenţă în știinţe economice
diploma de bacalaureat
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gradul ii în preoţie – Universitatea din București Facultatea de teologie Ortodoxă 
Patriarhul Iustinian - sesiunea iulie 2014.

gradul i în preoţie – Universitatea din București Facultatea de teologie Ortodoxă 
Patriarhul Iustinian - sesiunea iulie 2016, cu o monografie a Parohiei iazu.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE
Limbi străine cunoscute: Limba Rusă și Limba Franceză.
Competenţe și cunoștinţe: Ușurinţă în utilizarea computerului, sistem de operare 

de utilizare a calculatorului Windows, microsoft Office, Word, excel, Power Point, 
programe specifice de evidenţă contabilă.

Permis de conducere: Categoria B.
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Preot 
ADRIAN LUCIAN SCĂRLĂTESCU

Preot la Catedrala Sfinţii Împăraţi din Urziceni, Protopopiatul Urziceni

Redactor de carte şi sponsor al lucrărilor: 
(1)  Monografia Şcolii Bueşti, 1838-1978, de Profesor emilian mOLdOVeAnU, 

editura Starr tipp, 1998, prima Monografie tipărită a Şcolii Bueşti-Ialomiţa.
(2)  Însemnările mele, de Soldat Constantin PetReSCU, editura Star tipp, 1998 

şi editura Anca, 2011, Jurnalul de front al unui enoriaş al Parohiei Bueşti.
(3)  Suflet de vânzare, de Antal mAHLeR, editura Star tipp, 1999, 32 pagini, cartea 

de poezii a enoriaşului Parohiei Bueşti, pe atunci student, Antal ZĂRneSCU.

Autor al volumelor monografice: 
(4)  Cartea de aur a Parohiei Buieşti, editura Ramida, 1998; volum retipărit în 

2011, la editura Anca, prima Monografie tipărită a localităţii Bueşti-Ialomiţa. 
(5)  Valori istorice şi culturale buieştene, editura Star tipp, 1999, partea a doua 

a Cărţii de aur, bogat ilustrată cu imagini.
(6)  Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, de la Buieşti-Ialomiţa, Ctitorie a Sfântului 

Ierarh Calinic de la Cernica, 1843, editura Asa, Bucureşti, 2012, Lucrarea de 
grad I în Preoţie.

(7)  Monografii ale Comunei Bueşti-Ialomiţa, editura AmA Aediting, București, 
2013.

(8)  Călători la Urziceni şi Moviliţa. 1707-1862, editura AmA Aediting, București, 
2014, partea a doua a cărţii File de cronică. Moviliţa-Ialomiţa, editura 
episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2012.

(9)  Bueşti – Ialomiţa. Contribuţii monografice, editura destine, 2016.

Autor al culegerilor de eseuri: 
(10) Crede şi cercetează!, editura Pod peste suflete, 2001.
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(11)  Scrieri, editura Arnina, 2001, semnată Adrian LUCiAn, prima Monografie a 
Urziceniului scrisă de un preot ortodox.

(12)  Porţi de suflet, editura Apollon, 2006, semnată Adrian LUCiAn.
(13)  Pridvor cu icoane, editura Anca, 2008, semnată Adrian LUCiAn, continuarea 

Porţilor de suflet.
(14)  Spovedanie în pridvorul cu icoane, editura Anca, 2008, Îndrumar de 

spovedanie; retipărită la aceeaşi editură, în 2011.

 Multiple colaborări literar-istorice:  
Volume coordonate:
(15)  Manasia în Manuscrisul Părintelui Mihail Marinescu (1640-1972), 

(împreună cu fostul coleg de facultate, Preot Corneliu ion StAn, Paroh la 
manasia i-ialomiţa), editura episcopiei Sloboziei şi Călărașilor, Slobozia, 2003, 
volum pentru care Uniunea Românilor din Basarabia a acordat Părintelui 
Adrian Lucian SCĂRLĂteSCU Diploma de onoare, în anul 2011; retipărit, în 
ediţia a doua, revizuită şi adăugită, la editura Anca, în 2011.

(16)  Albeşti, în Manuscrisul învăţătorului Constantin Ştefan, (împreună cu 
domnişoara Florentina VASiLe, director al Căminului Cultural din Albeşti–
ialomiţa), editura Anca, 2008; prima Monografie tipărită a localităţii Albeşti-
Ialomiţa.

(17)  File de cronică. Moviliţa-Ialomiţa, (împreună cu Preot Andrei Viorel tOmA, 
Paroh la moviliţa Veche–ialomiţa), editura episcopiei Sloboziei şi Călărașilor, 
Slobozia, 2012, prima Monografie tipărită a localităţii Moviliţa-Ialomiţa, cota la 
B.A.R.: ii 911278.

(18)  Fierbinţii de Jos–Ialomiţa. Primul hrisov, (împreună cu Preot gheorghe 
RAdU, Paroh la Fierbinţii de Jos–ialomiţa), editura AmA Aediting, București, 
2013, prima Monografie tipărită a localităţii Fierbinţii de Jos–Ialomiţa.

(19)  Sohatu-Călăraşi. Însemnări monografice, (împreună cu Preot gheorghe 
PALCĂU, Paroh la Sohatu-Călăraşi), editura AmA Aediting, București, 2013, 
prima Monografie tipărită a localităţii Sohatu-Călăraşi.

(20)  Sineşti-Ialomiţa. Pagini de istorie, (împreună cu Preot dumitru mÎRŞOLeA, 
Paroh la Sineşti-ialomiţa), editura AmA Aediting, București, 2014, prima 
Monografie tipărită a localităţii Sineşti-Ialomiţa.

(21)  Lilieci-Ialomiţa. Trecut şi prezent, (împreună cu Preot Alin Constantin 
PARtenie, Paroh la Lilieci şi Boteni – ialomiţa), editura AmA Aediting, 
București, 2015, prima Monografie tipărită a localităţii Lilieci-Ialomiţa.

Coautor la:
(22)  Manasia (Ialomiţa)–Contribuţii monografice, împreună cu fostul coleg de 

facultate, Preot Corneliu ion StAn, Paroh la manasia i-ialomiţa, editura 
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episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2003, coordonat de Profesor 
doctor Sorin geACU, prima Monografie tipărită a localităţii Manasia-Ialomiţa.

(23)  Boteni, Judeţul Ialomiţa. Cronica unui sat renăscut, împreună cu Preot Alin 
Constantin PARtenie, Paroh la Lilieci şi Boteni - ialomiţa şi Profesor Sorin 
geACU, editura destine, Bucureşti, 2014, prima Monografie tipărită a 
localităţii Boteni-Ialomiţa.

(24)  Biserica Naşterea Maicii Domnului din Livedea-Ialomiţa, împreună cu 
Preot Ştefan POPeSCU, Paroh la Livedea-ialomiţa, editura destine, Bucureşti, 
2014, prima Monografie tipărită a localităţii Livedea-Ialomiţa.

(25)  De la Marele Vornic Alexandru Scarlat Ghica la Generalul Eracle Arion. 
File din istoricul Moşiei Fierbinţi (secolele XIX-XX), împreună cu Oana 
Lucia dimitRiU – Bibliograf B.A.R. şi Preot Viorel Olteanu – paroh la 
Fierbinţii de Sus, editura militară, Bucureşti, 2016.

Iniţiator al Colecţiei 

Monografii din prima jumătate a secolului XX, din care au apărut:
(26)  Învăţător Petre dUmitReSCU, Învăţător Victor nedU, Jilavele-Ialomiţa, 

ediţie îngrijită de Preot Paroh daniel mirel minea (Parohia Jilavele ii), editura 
AmA Aediting, București, 2015, prima Monografie a localităţii Jilavele-Ialomiţa.

(27)  irina și Scarlat mARin, Coşereni-Ialomiţa, 1942, editura destine, Bucureşti, 
2015, prima Monografie a localităţii Coşereni-Ialomiţa.

(28)  Învăţătoare elena n. negULeSCU, Învăţătoare elena gh. POPeSCU, 
Învăţător Alexandru t. StAn, Fierbinţii de Sus – Ialomiţa, ediţie îngrijită 
de Preot Paroh Viorel OLteAnU, Colaborare Bibliograf B.A.R. Oana Lucia 
dimitRiU, editura destine, Bucureşti, 2015, primele monografii ale localităţii 
Fierbinţi-Ialomiţa.

(29)  Învăţătoare ioana gh. ALeXe, VLĂdeni – dâmboviţa. 1946, ediţie îngrijită 
de inginer Valerică marian deSPA, editura AmA Aediting, Bucureşti, 2016, 
prima monografie a localităţii Vlădeni-Dâmboviţa.

(30)  Învăţător Constantin gh. iUReŞ, Moviliţa Nouă – Ialomiţa. 1945, editura 
destine, Bucureşti, 2016, prima monografie a localităţii Moviliţa Nouă – Ialomiţa.

Editor al volumelor:
(31)  nicolae tHOmeSCU-BACiU, Amintiri ialomiţene. Poveştile Urziceniului. 

1830-1940, editura Helis, 2016.
(32)  nicolae tHOmeSCU-BACiU, Amintiri ialomiţene. Zapcii. Roman de 

moravuri vechi, editura Helis, 2016.
(33)  nicolae tHOmeSCU-BACiU, Amintiri ialomiţene. Dactilografa, editura 

Helis, 2017.
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(34)  nicolae tHOmeSCU-BACiU, Amintiri ialomiţene. Ştiri din Urziceni, 
editura editgraph, 2017.

Cele mai noi apariții:
(35) Preoți ialomițeni în Războiul de Reîntregire, editura editgraph, 2017.
(36)  Protopopiatul Urziceni. Tezaur Documentar. Volumul I, ediție îngrijită 

de Pr. Protopop Aurel Berbec, Pr. Adrian Lucian Scărlătescu, editura editgraph, 
2017.

(34) nicolae
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ACAdemiA ROmÂnĂ, Documente privind marea răscoală a ţăranilor de la 1907, București, 1984, vol. iii.

ACAdemiA ROmÂnĂ, Paul din Alep, Jurnal de Călătorie în Moldova şi Valahia, ediţie și traducere 
adnotată de ioan FeOdOROV, editura Academiei Române, București, muzeul Brăilei-editura istros, 
Brăila, 2014.

A(rhivele). n(aţionale). i(storice sediul). C(entral)., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.

A.n.i.C., Fond direcţia generală a Statisticii, dosar nr. 1310/1875, f. 1-6 orig.
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665, dosar nr. 698/1875, f. 128, 215, 272, 268, orig.
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documentul 3, documentul 4, documentul 5.

A.n.i.C., Inventar 262, mănăstirea Slobozia lui ianache şi Schitul Apostolache, (= INVENTAR 262), dosarul 
179, dosarul 225.

A.n.i.C., Inventar 719, Fond ministerul Agriculturii şi domeniilor, Reforma Agrară din 1920-1945, nr. 114.

A.n.i.C., Inventar 2342, Fond Planuri şi Hotărnicii, nr. 172.

Arhivele naţionale, direcţia Judeţeană Călăraşi, Fond Protoieria Călăraşi, dosar nr. 12/1956-1957.

Arhiva Parohială Iazu.

Arhiva Protopopiatului Urziceni (prin bunăvoinţa Părintelui Protopop Aurel Berbec, căruia îi mulţumim).
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diReCŢiA ARHiVeLOR StAtULUi din ROmÂniA, Indice cronologic Nr. 20, Bucureşti, 1954, 
mânăstirea Slobozia lui enache şi Apostolache, (= INDICE CRONOLOGIC 20), documentul 25, p. 
18, 167; documentul 47, p. 20, 167; documentul 52, p. 20, 167; documentul 57, p 20, 167; documentul 
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diReCŢiA geneRALĂ A ARHiVeLOR StAtULUi din ROmÂniA, Catalogul documentelor Ţării 
Româneşti din Arhivele Statului (=C.D.Ţ.R.), vol. iV, 1633-1639, Bucureşti, 1981, doc. 96, p. 59; vol. 
Vi, 1645-1649, Bucureşti, 1993, doc. 567, p. 221; doc. 716, p. 274; doc. 862, p. 327; doc. 1467, p. 544; 
doc. 1481, p. 549; vol. Vii, 1650-1653, Bucureşti, 1999, doc. 52, p. 34.

diReCŢiA geneRALĂ A ARHiVeLOR StAtULUi din ROmÂniA, Din tezaurul arhivistic dâmbo-
viţean. Catalog de documente 1526-1848, Bucureşti, 1993, doc. 925, p. 227.

diReCŢiA geneRALĂ A ARHiVeLOR StAtULUi din ROmÂniA, Tezaur de documente ialomi-
ţene, 1392-1944, Vol. i, Bucureşti, 1991, (=TEZAUR), doc. 104, p. 141-142; doc. 121, p. 161-162; doc. 
188, p. 223; doc. 184, p. 217-218; doc. 187, p. 221; doc. 218, p. 242; doc. 234, p. 260-261; doc. 316, p. 
347, 349; doc. 331, p. 367-368. 

i(nstitutul). n(aţional al). P(atrimoniului)., Fond C(omisiunea). m(onumentelor). i(storice), Dosar 472, 
Iazu, Brătianu, Chestionar din 1921.

PetCU, Preot dumitru, Istoricul Bisericii Iazu. 1970, manuscris dactilografiat din Arhiva parohială iazu.

S(eRViCiUL). J(UdeŢeAn AL). A(RHiVeLOR). n(AŢiOnALe). iALOmiŢA, Fond Colecţia de docu-
mente foi Volante, f. 33 copie;

S.J.A.n. iALOmiŢA, Fond Prefectura Jud(eţului). ialomiţa, dosar 43/1837, f. 1-131, orig.; dosar 35/1842, 
f. 99-100, orig; 

S.J.A.n. iALOmiŢA, Fond Primăria oraşului Slobozia, dosar 81/1877, fila 50; dosar 94/1882, fila 50; dosar 
112/1887, fila 50; dosar 192/1905, f. 5, orig.; dosar 593/1942 p. 26-32 orig.

ANUARE PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
în ordine cronologică

V.A. UReCHiA, Anuarul General al Instrucţiunii publice din România pe anul şcolar 1863-1864, 
București, 1866.

V.A. UReCHiA, Anuarul General al Instrucţiunii publice din România pe anul şcolar 1864-1865, 
București, 1868.

miniSteRUL inStRUCŢiUnii PUBLiCe Şi AL CULteLOR, Anuarul oficial al Ministerului 
Instrucţiunii Publice şi al Cultelor pe anul 1883, Bucureşti, 1883.
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miniSteRUL CULteLOR Şi inStRUCŢiUnii PUBLiCe, Anuarul Ministerului Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice pe anul 1893, București, 1893. 

Constantin Ştef. BiLCiUReSCU, Almanahul (Calendar) Şcoalei şi Bisericii pe anul 1893-1894, anul ii, 
București, 1893.

Constantin Ştef. BiLCiUReSCU, Almanahul (Calendar) Şcoalei şi Bisericii pe anul 1896, anul iV, 
București, 1896.

miniSteRUL CULteLOR Şi inStRUCŢiUnii PUBLiCe, Anuarul oficial al învăţământului primar şi 
normal primar, anul 1897, București, 1897.

miniSteRUL CULteLOR Şi inStRUCŢiUnii PUBLiCe, Anuarul oficial al învăţământului primar 
rural şi urban, anul 1902-1903, București, 1902.

miniSteRUL CULteLOR Şi inStRUCŢiUnii PUBLiCe, Anuarul oficial al învăţământului primar 
urban şi rural, anul şcolar 1905-1906, București, 1906.

miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi CULteLOR, Anuarul Oficial, 1908, București, 1909.

miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi AL CULteLOR, Anuarul oficial, Ploești, 1910.

miniSteRUL inStRUCŢiUnii Şi CULteLOR, Anuarul Oficial, 1912, București, 1913.

miniSteRUL inStRUCŢiUnii PUBLiCe, CULteLOR Şi ARteLOR, Anuarul Învăţământului 
Primar, București, 1933.

ANUARE ALE JUDEŢULUI IALOMIŢA 
în ordine cronologică

StOiCeSCU, nicolae, Anuarul Judeţului Ialomiţa pe anul 1900, București, 1900.

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia 
Constantin i. Şeicărescu, 1904.

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia 
Constantin i. Şeicărescu, 1905.

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia 
Constantin i. Şeicărescu, 1906.

URSeSCU, Aureliu V., Anuarul Judeţului Ialomiţa pe 1906, tip. Constantin Şeicărescu, Călărași, 1906.

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia 
Constantin i. Şeicărescu, 1907.

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia 
Constantin i. Şeicărescu, 1908.

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia 
Constantin i. Şeicărescu, 1909.

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, expunerea Situaţiunei Judeţului ialomiţa, Călărași, tipografia 
Constantin i. Şeicărescu, 1910.



344

Iazu. File de cronică

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia 
Constantin i. Şeicărescu, 1911.

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia 
Constantin i. Şeicărescu, 1912.

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia 
Constantin i. Şeicărescu, 1913.

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia 
Constantin i. Şeicărescu, 1914.

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, tipografia 
Constantin i. Şeicărescu, 1915.

PReFeCtURA JUdeŢULUi iALOmiŢA, Expunere. Administraţia Judeţului Ialomiţa, în anul 1919, 
Călărași, tipografia Constantin i. Şeicărescu, 1919.

ANUARE ALE ROMÂNIEI 
în ordine cronologică

Anuarul naţional al României, almanah de adrese pentru comerţ, industrie şi administraţie publică 
din Bucureşti şi districte, 1891-1892, București.

Anuarul naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei întocmit de emile meLBeRt, 
1905, institutul de Arte grafice eminescu, București, 1905.

Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei întocmit de emile meLBeRt, 
1906, București, 1906.

Anuarul general al României, 1907.

Anuarul general al României, 1908.

Anuarul general al României, 1909.

Anuarul general al României, 1910.

Anuarul SOCEC. România şi capitala Bucureşti, anul al 2-lea, 1911, editura Librăriei Socec&Co. 
București, p. 395.

Anuarul României şi Capitalei Bucureşti, 1915, direcţiunea n. meLBeRt, București, Partea iV, 
Provincia.

Anuarul României şi Capitalei Bucureşti, 1916, direcţiunea n. meLBeRt, București, Partea iV, 
Provincia.

Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1923-1924, vol. ii, editura „SOCeC&CO“ S.A. SOC. AnOn., 
București. 

Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1924-1925, vol. ii, editura „SOCeC&CO“ S.A. - București.

Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, editura Rudolf mosse, S.A., 
București, 1925-1926.
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Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, editura Rudolf mosse, S.A., 
București, 1927.

Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, editura Rudolf mosse, S.A., 
București, 1928.

Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, editura Rudolf mosse, S.A., 
Bucureşti, 1929.

ANUAR BISERICESC
AdminiStRAŢiA CASei BiSeRiCii, Anuar 1909, București, tipografia Cărţilor Bisericești, 1909 

(=Anuar 1909).

CALENDARE
ePARHiA COnStAnŢA, Calendar pe anul 1946, Constanţa 1946.

DICŢIONARE
ACAdemiA ROmÂnĂ, Dicţionarul toponimic al României, muntenia (dtRm), vol. 3, e-J, editura 

Academiei Române, Bucureşti, 2009, p. 221-222.

geACU, Sorin, Dicţionar geografic al Judeţului Ialomiţa, editura enciclopedică, Bucureşti, 1997.

FRUnZeSCU, dimitrie, Dicţionar topografic şi statistic al României, Bucureşti, 1872.

LAHOVARi, george ioan, BRĂtiAnU, general C.i., tOCiLeSCU, grigore g., Marele Dicţionar 
Geografic al Romîniei (=m.d.g.R.), vol. iV, Bucureşti, 1901.

PROViAnU, ion i., Dicţionar Geografic al Judeţului Ialomiţa, târgovişte, 1897.

SROiCeSCU, nicolae, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I – Ţara 
Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1, A-L, editura mitropoliei Olteniei, 1970.

ENCICLOPEDIE
dan gHineA, Enciclopedia geografică a României, ediţia a ii-a, revizuită şi adăugită, editura 

enciclopedică, Bucureşti, 2000, p. 694, 1113.

GHID
AUtOmOBiL-CLUB RegAL ROmÂn, Ghidul drumurilor din România, sub direcţiunea lui ion 

CĂmĂRĂŞeSCU, Cultura naţională, Bucureşti, 1928, planşa 37.

HĂRŢI DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Harta Specht, 1791. Harta rusă de la 1835. Harta rusă de la 1853. 

Harta Satmary, 1864. Harta Papazoglu 1866.

Plan de tragere, secolul XX.
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LUCRĂRI AUXILIARE
BAUeR, Friederich Wilhelm von, Mémoires historiques et géografiques sur la Valachie, Frankfurt–

Leipzig, 1778.

BÂZgAn, meletina, Judeţele Ţării Româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea, editura Cartea 
Universitară, Bucureşti, 2004.

diReCŢiA geneRALĂ A ARHiVeLOR StAtULUi din ROmÂniA, Din tezaurul arhivistic dâmboviţean. 
Catalog de documente 1526-1848, Bucureşti, 1993, doc. 925, p. 227.BiLCiUReSCU, Constantin St., 
Almanahul Cultelor pe 1893, Bucureşti, imprimeria Statului, 1893.

BULAt, Prof. t., O ctitorie a lui Matei vodă Basarab în mijlocul Bărăganului: Slobozia lui Ienache, 
Vai de Ei, în „Glasul Bisericii”, anul XXViii, nr. 3-4, martie-aprilie 1969.

CALAFeteAnU, ion, POPiŞteAnU, Cristian, Politica externă a României, editura Ştiinţifică şi 
enciclopedică, Bucureşti, 1986.

CAZACU, Preot niţişor, CAZACU, matei, Hirotoniile săvârşite în Eparhia Mitropoliei Ungrovlahiei 
între anii 1834-1852, Partea a iii-a (1847-1852), în „Glasul Bisericii”, nr. 5-6, 1972.

Catalogul lucrărilor expuse la Expoziţia Jubiliară din 1906, Bucureşti, 1906.

CiUPeRCĂ, Luminiţa, CĂCiULĂ, Jan, Câmpia Amara – Consideraţii de geografie istorică, în „Tribuna 
literar artistică şi culturală”, anul ii, nr. 9, ianuarie 2002, p. 14.

COnStAntineSCU-miRCeŞti, C., Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în Transilvania şi Ţara 
Românească în secolele XVIII-XIX, editura Academiei, Bucureşti, 1976.

CROitORU-CAPBUn, Viorica, CiUCĂ, Răzvan, Pâinea de neamul românesc, editura Star tipp, 
Slobozia, 2002.

Documente privind marea răscoală a ţăranilor de la 1907, Bucureşti, 1984, vol. iii.

dOnAt, ion, PĂtROiU, ion, CiOBOteA, dinică, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, 
editura Helios, Craiova, 2000.

ePARHiA COnStAnŢA, 10 ani de autonomie bisericească, tipografia modernă, Călăraşi-ialomiţa, 
1936.

eXPOZiŢiUneA geneRALĂ ROmÂnĂ 1906, Călăuza oficială şi Catalogul Expoziţiunii, Bucureşti, 
Socec, 1906.

gRigOReSCU, Ştefan, Aşezări şi monumente ialomiţene, editura Helis, Slobozia, 2006.

gRigOReSCU, Ştefan, Mânăstirea „Sfinţii Voievozi” Slobozia, scurt istoric și prezentare generală, editura 
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Cuvânt înainte

Încă de la primirea din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 
responsabilităţii păstoririi creștinilor ortodocși din Episcopia Sloboziei și 

Călărașilor am încurajat pe preacucernicii părinţi și pe toţi creștinii râvnitori să facă lucruri 
ce vor dăinui mult timp după ce noi nu vom mai � cu trupul pe acest pământ. Iar cartea 
tipărită este unul dintre aceste lucruri binecuvântate. 

Orice monogra�e a unei parohii sau biserici, dacă este făcută cu multă seriozitate și 
acribie, având ca fundament surse bibliogra�ce solide, nu poate decât să ne bucure, în primul 
rând pentru faptul că este rememorată jertfa înaintașilor noștri care, din puţinul lor, au găsit 
de cuviinţă să mulţumească lui Dumnezeu pentru binefacerile primite, ridicând s�nte 
lăcașuri ce, ulterior, devin nucleele spirituale ale �ecărei comunităţi, care se vor dezvolta în 
jurul acestora.

Biserica din Iazu a fost edi�cată, printre alţii, de Arhimandritul Gavriil Smirneanul, 
unul dintre ctitorii celui mai vechi așezământ monahal care dăinuie și în zilele noastre, și 
anume, Mănăstirea S�nţii Voievozi din Slobozia. Desigur, prezentul volum nu se oprește 
doar asupra sfântului locaș din localitatea Iazu, ci și la biserica din Scânteia, multă vreme 
�lie a celei dintâi, dar și la comunităţile din ceea ce azi numim comuna Scânteia. 

Așadar, importanţa acestui volum nu se reduce doar la însemnătatea lui pentru viaţa 
religioasă din aceste părţi ale Bărăganului, ci și la alte dimensiuni, inclusiv sociologice, 
economice și administrative.

Binecuvântăm efortul părintelui consilier Marcel Mihail Neacșu, care s-a ostenit să 
cuprindă în această frumoasă carte – document informaţii esenţiale din viaţa celor ce au 
fost și sunt, creștini ortodocși, toţi reuniţi în jurul ideii că doar Dumnezeu este cel care 
mântuiește.

Al vostru rugător către Domnul,

†VINCENŢIU
Episcopul Sloboziei și Călărașilor
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Urmare a cercetărilor efectuate, am găsit mai multe încercări de monogra�i în 
manuscris, chestionare și documente despre satul Iazu, din Judeţul Ialomiţa. 

Însă nu există o lucrare tipărită care să cuprindă istoria cât mai completă a acestei localităţi.
În afara vieţii laice, parohia de aici a avut dintotdeauna o activitate religioasă intensă 

care poate constitui un model pentru alte enorii.
Ne propunem să enumerăm actele istorice vechi și cele noi, laice și religioase, într-o 

ordine cronologică �rească pentru înţelegerea cât mai bine a devenirii așezării de aici, al 
cărei trecut nu poate � separat de trăirea ei religioasă.

Prezentul studiu cuprinde o biogra�e completă a ctitorului Bisericii din Iazu, stareţul 
Mânăstirii din Slobozia, Gavriil Slobozeanu, prin adunarea tuturor datelor oferite de 
Părintele Profesor Doctor Ioan MOLDOVEANU, Profesorul Doctor Ștefan 
GRIGORESCU, de Emanuel TEODORESCU, în povestirea sa din „Deşteptarea Ialomiţei”, 
30 mai 1913, p. 3 şi 6 iunie 1913, p. 3, de Constantin PREDELEANU în cartea sa privind 
istoria Judeţului Ialomiţa, precum şi de două manuscrise inedite din Arhiva Protopopiatului 
Urziceni.

Pentru alcătuirea primului istoric al localităţii Iazu-Ialomiţa, în afara unor documente 
edite și inedite am consultat toate publicaţiile interbelice ialomiţene.

Cercetările ocazionate de documentarea prezentului volum ne-au dus la precizări 
importante privind istoria Protopopiatului Fetești, apărut pe la jumătatea anului 1928 și 
nu la 1930, așa cum se considera până acum. 

La Iazu avem o istorie care trebuie cunoscută prin tipărirea unei prime monogra�i.
În partea a doua a acestui studiu am publicat pentru întâia oară, în transcriere 

integrală sau în rezumat, de multe ori și în facsimil, complet sau parţial, o serie de articole 
și documente, edite și inedite, privitoare la Iazu și care au contribuit major la stabilirea 
adevărului despre această comunitate.

Aducem mulţumiri pentru generoasele contribuţii �nanciare care au făcut posibilă 
apariţia acestei monogra�i Consiliului Local al Comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa, și 
părintelui Alexandru Tănase, de la Parohia Slobozia Nouă.
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INTRODUCERE

1. Așezare geogra�că

Situat pe vechiul drum ce tăia și taie de-a curmezișul Bărăganul, de la sud către 
nord-nord-est, dinspre Călărași prin Slobozia către Brăila, satul Iazu se a�ă în 

partea de Nord a Judeţului Ialomiţa, la 20 km de orașul Slobozia, reședinţă de judeţ, în 
partea de miazăzi a albiei fostului pârâu Lata Sărata. Cursul acestui râu era din dreptul 
satului Nebuni, din Comuna Griviţa, trecând pe lângă satele Smirna, Iazu, Murgeanca şi 
comunica cu râul Ialomiţa prin lacul Strachina. Iazu este sat de tip rectangular, situat la 
25-30 m altitudine, pe valea Lata Sărata, în suprafaţă de 81 ha. 

La 1842, cunoaştem primul învăţător pentru satul Iazu: Dumitru Rădulescu1.
La 1845, Iazu avea şcoală şi biserică. I-a fost inclus şi satul Victoria-Mărăşeşti, astăzi 

dispărut. Iazu a fost în trecut o Plasă în Judeţul Ialomiţa (1904-1905).
Lata Sărata este o vale numită şi Strachina, ce debuşează în lacul Strachina2. Valea 

Lata Sărata are 30 km, adâncimea de 7m şi se întinde din Judeţul Buzău spre sud până la 
satul Miloşeşti, apoi se curbează spre est şi, din dreptul satului Murgeanca, merge iarăşi 
spre sud până la râul Ialomiţa3.

Iazu este cuprins numai între hotare convenţionale, neavând nici un hotar natural. 
În jurul satului nu se a�ă ape, păduri sau alte ridicături mai mari decât singurele dealuri 
dinspre miazăzi care nu sunt altceva decât o prelungire a podișului Bărăganului.

2. Căi de acces

Localitatea Iazu se a�ă pe drumul E 584 ce leagă Slobozia de Brăila, �ind ultima 
localitate de pe şosea înaintea intrării în Judeţul Brăila.

Perpendicular pe E 584 trece drumul 203 F care leagă Scânteia de Smirna. Gara Spicu 
se a�ă la 10 km4.

1  S(ERVICIUL). J(UDEŢEAN AL). A(RHIVELOR). N(AŢIONALE). IALOMIŢA, Fond Prefectura Jud. Ialomiţa, 
Dosar 35/1842, f. 99-100, orig., în DIRECŢIA GENE�LĂ A ARHIVELOR STATULUI DIN ROMÂNIA, Tezaur 
de documente ialomiţene, 1392-1944, Vol. I, București, 1991 (=TEZAUR), doc. 121, p. 161-162.

2  Sorin GEACU, Dicţionar geogra�c al Judeţului Ialomiţa, Editura Enciclopedică, București, 1997, p. 124.
3  Ion I. PROVIANU, Dicţionar Geogra�c al Judeţului Ialomiţa, Târgovişte, 1897, p. 179.
4  S. GEACU, Dicţionar..., p. 114.
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3. Utilităţi

Iazu are electri�care, alimentare cu apă potabilă, servicii de telefonie mobilă, 
TV şi internet, poştă, schimb butelii de aragaz; grădiniţă, şcoală, magazine, 

cârciumi/restaurant/birt/terasă şi o biserică (din 1845).
Drumurile E 584 şi 203 F sunt asfaltate.
La Iazu este medic de familie.

4. Apartenenţa teritorial-administrativă

Istoricii de azi consideră că satul Iazu s-a întemeiat la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea5. Învăţătorul Dumitru L Crăciun, în 1942 spunea că satul Iazu s-a 

întemeiat la 18006. Aceasta vine în concordanţă cu documentul Recensământul satelor, 1941, 
în care se susţine că de la 1800 până la 1941 satul a fost comună administrativă.

După Notarul Ioan Fetecău, la 1915, Comuna Iazu s-a întemeiat în anul 18317.
La 1831, satul Iazu făcea parte din Plasa Oraşului, Judeţul Ialomiţa8.
Cel mai vechi tablou complet cu satele judeţului Ialomiţa, împărţite pe plăși, se 

găsește în Extractul de suma plugarilor şi muncitorilor locuitori prin sate sub răspunderea de 
capitaţie, din iulie 1831, publicat în Analele parlamentare.

După acest Extract, judeţul, la acea dată, a fost împărţit în 4 plăși, între care se a�a și 
Plasa Balta compusă din 27 sate, între care era şi Iazu9.

După organizarea comunală din anul 1864, Iazu a devenit comună, constituită din 
satul omonim10. 

În anul 1864, o dată cu punerea în aplicare a celei dintâi legi comunale, s-au �xat din 
nou circumscripţiile plășilor din judeţ, făcându-se alipiri de sate spre a forma comune. Plasa 
Balta, cu reședinţa la Ţăndărei, cuprindea 22 comune, între care se a�a și Iazu11.

În anul 1874 s-a făcut o nouă distribuire a comunelor pe plăși, făcându-se și alipiri 
de comune și cătune. Plasa Balta cuprindea 11 comune, între care se a�a Comuna Iazu cu 
satele Iazu cu Smirna, nou adăugat în cadrul acestei comune. Această situaţie a durat până 
în anul 187612.

La 8 octombrie 1875, într-un Tabel întocmit (la Călăraşi) de Prefectura Judeţului 
Ialomiţa, înaintat Departamentului de Interne O�ciul Statistic, cuprinzând împărţirea 

5  Ștefan GRIGORESCU, Așezări și monumente ialomiţene, Editura Helis, Slobozia, 2006, p. 167.
6  A(RHIVELE).N(AŢIONALE).I(STORICE SEDIUL).C(ENT�L)., Fond M(INISTERUL). C(ULTELOR ȘI). 

I(NTRUCŢIUNII). P(UBLICE)., Dosar nr. 631/1944.
7  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
8  Ion DONAT, Ion PĂTROIU, Dinică CIOBOTEA, Catagra�a obștească a Ţării Românești din 1831, Editura Helios, 

Craiova, 2000, p. 190.
9  Aureliu V. URSESCU, Anuarul Judeţului Ialomiţa pe 1906, Tip. Constantin Șeicărescu, Călărași, 1906, p. 22.
10  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 320.
11  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 22-23.
12  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 24, 320.
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administrativă şi denumirea veche a localităţilor din judeţ, în Plasa Balta, în Tabelul cu noua 
întocmire a circumscripţiilor comunale din judeţul Ialomiţa, Comuna Iazu era alcătuită din 
satele Bălbăeşti, Budeşti, Iazu, Lacul Tătarului şi Smirna13.

Satele Bălbăeşti şi Lacul Tătarului aveau să �e des�inţate.
Strămutările şi dispariţia unor cătune în secolul al XIX-lea aveau drept cauze 

împroprietăririle sau refuzul unor proprietari de a asigura islazul pentru vitele ţăranilor14.
În anul 1831, numărul localităţilor din Judeţul Ialomiţa era mult mai mare, însă o 

parte din sate s-au des�inţat până pe la 1900. Unele �ind mai apropiate de altele, prin 
creșterea populaţiei s-au alipit formând câte unul singur. De asemenea, unele sate au trecut 
sub administraţia altor judeţe.

Satul Bălbăești era așezat pe moșia Lata Sărata și depindea de Comuna Smirna. El 
s-a des�inţat în anul 1882, când moșia Lata Sărata s-a împărţit la săteni în baza legii din 
1881, iar locuitorii lui au format Comuna Griviţa.

Satul Bălbăești se mai numea și Maţe Arse, amintind de timpul invaziilor barbare, 
când o ceată numeroasă de tătari ar � pătruns în sat și ar � ucis mulţi locuitori și vite, dând 
foc caselor și coșarelor. Astfel, după retragerea tătarilor, câmpul era plin de maţe arse și spre 
a nu se uita această priveliște în�orătoare s-a dat satului Bălbăești numirea de Maţe Arse15.

Satul Lacu (l) Tătarului se găsește în tabloul indicator al Comunelor rurale din 
Judeţul Ialomiţa pe anul 1882. Acest sat s-a des�inţat în anul 189016. El depindea de 
Comuna Iazu, iar locuitorii s-au mutat în satul Roşiori, din Judeţul Brăila17.

După anul 1882, Plasa Balta, cu reşedinţa în Comuna Piua Petrei, cuprindea 22 
comune, între care era şi Iazu cu cătunul Lacu(l) Tătarului, ulterior destrămat18. 

În anul 1882 găsim Judeţul Ialomiţa împărţit în patru plăși, însă prin legea din 25 mai 
1882 reducându-se la 3 numărul subprefecţilor, Plasele Ialomiţa și Balta s-au unit într-o 
singură plasă sub denumirea de Plasa Ialomiţa-Balta cu reședinţa în Comuna Slobozia19.

La 1891-1892, Comuna Iazu făcea parte din Plasa Balta-Ialomiţa şi avea un cătun20.
O altă împărţire a Judeţului Ialomiţa în plăși s-a făcut prin legea din 1 noiembrie 

1892. După această lege judeţul era împărţit în 7 plăși. Plasa Ialomiţa de Jos, cu reședinţa 
în Comuna Slobozia, cuprindea 14 comune, între care se a�a și Iazu21.

13  A.N.I.C., Fond Direcţia Generală a Statisticii, Dosar nr. 1310/1875, f. 1-6 orig., TEZAUR, doc. 188, p. 223.
14  Luminiţa CIUPERCĂ, Jan CĂCIULĂ, Câmpia Amara – Consideraţii de geogra�e istorică, în „Tribuna literar artistică 

și culturală”, anul II, nr. 9, ianuarie 2002, p. 14.
15  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 453.
16  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 459.
17  L. CIUPERCĂ, J. CĂCIULĂ, Câmpia Amara – Consideraţii ... .
18  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 320.
19  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 25.
20  Anuarul naţional al României, almanah de adrese pentru comerţ, industrie și administraţie publică din București și districte, 

1891-1892, București, p. 546-547.
21  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 26.
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Prin legea din 22 februarie 1896, care s-a pus în aplicare la 1 aprilie același an, 
reducându-se numărul subprefecţilor la 3, circumscripţiile plaselor din judeţ au fost 
modi�cate. Astfel, în Plasa Balta-Ialomiţa, cu reședinţa în Comuna Slobozia, era și Comuna 
Iazu cu cătunul Satul nou (litera A), numit așa de la actele împroprietăririi din 187922, 
viitorul sat Brătianu și, ulterior, Scânteia23.

Prin legea din 1 aprilie 1901, reducându-se numărul subprefecţilor la doi și 
în�inţându-se trei Revizori comunali plătiţi de judeţ, iar Directorului prefecturii dându-i-se 
și atribuţii de subprefect, circumscripţiile plaselor din judeţ au fost modi�cate. Astfel, Plasa 
Ţăndărei, cu reședinţa în Comuna Ţăndărei, era administrată de un Revizor comunal și 
cuprindea 17 comune, între care se a�a și Iazu24.

Într-un Tablou de noua împărţire a administraţiei comunelor din Judeţul Ialomiţa, cu 
începere de la 15 aprilie 1903, între cele șase circumscripţii (I Călărași, II Fetești, III 
Ţăndărei, IV Lehliu, V Slobozia și VI Urziceni), cea de-a III-a, având revizor comunal pe 
St. Ștefănescu, era compusă din Comunele Ţăndărei, Piua Pietrii, Giurgeni, Luciu, Gura 
Ialomiţei, Murgeanca, Iazu, Smirna, Griviţa, Miloșești, Crunţi, Reviga, Cocora, Collilia, 
Sudiţi și Frăţilești25.

Prin legea din 23 aprilie 1904 pentru organizarea Comunelor rurale, judeţul a fost 
împărţit în 14 plăși, între care era și Plasa Iazu, cu reședinţa în Comuna Iazu și care 
cuprindea 6 comune: Crunţi, Griviţa, Iazu, Miloșești, Reviga și Smirna26.

Aceste 14 plase, din economie bugetară, erau administrate de 11 inspectori comunali, 
Plasa Iazu �ind încorporată la Plasa Ţăndărei27.

Tot prin legea de la 23 aprilie 1904, judeţul a fost împărţit în 36 cercuri formate prin 
unirea a două sau mai multe comune spre a putea suporta cheltuielile provocate de sporirea 
numărului jandarmilor rurali, agenţilor sanitari, moașelor, în�inţarea in�rmeriilor și 
executarea diferitelor lucrări de interes regional.

În aceste 36 cercuri intrau doar 79 de comune, iar restul de 18 comune având un 
venit mai mare de 8000 lei nu erau grupate în cercuri. Între acestea din urmă era și Comuna 
Iazu28.

La 1/25 aprilie 1905, prin decizia ministerială Nr. 24963, tot din economie bugetară, 
s-au suprimat 5 inspectori comunali și au rămas numai 6, făcându-se alipirea mai multor 
plăși. Plasa Ţăndărei, cu reședinţa în Comuna Ţăndărei, s-a completat, cuprinzând vechile 
Plase Ţăndărei și Iazu. Această plasă, administrată de inspectorul comunal C. Pastia, licenţiat 

22  A.N.I.C., Fond Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul Ialomiţa, Dosar nr. 665.
23  S. GEACU, Dicţionar ..., p. 114; A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 27-28.
24  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 28-29.
25  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 20 aprilie 1903, p.4.
26  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1904, p. 5, 12.
27  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 29-30.
28  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 32-34.
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în drept, cuprindea 14 comune cu 34 sate, între care se a�a și Iazu cu Satul Nou (litera A) 
Brătianu29.

Prin legea din 11 martie 1906 s-au modi�cat cercurile judeţului, nelăsându-se nici o 
comună negrupată în cerc și formând din toate comunele din judeţ 29 cercuri. Unul din 
aceste cercuri era Smirna-Griviţa-Iazu-Miloșești, cu reședinţa în Comuna Smirna.

La 1907, Comuna Iazu împreună cu alte 13 comune făcea parte din Plasa Ţăndărei, 
cu reședinţa la Ţăndărei30.

La 1908-1909, Comuna Iazu împreună cu alte 7 comune făcea parte din Plasa 
Ţăndărei, cu reședinţa la Ţăndărei, având ca administrator de plasă pe C. Teodorescu31.

La 1910, Comuna Iazu împreună cu alte 7 comune făcea parte din Plasa Rovine, cu 
reședinţa la Reviga, având ca administrator de plasă pe V.I. Rădulescu32.

Între anii 1911-1915, Comuna Iazu împreună cu alte 12 comune făcea parte din 
Plasa Ţăndărei33.

După Primul Război Mondial, urmare a Reformei Agrare de la 1921, s-au în�inţat 
mai multe sate, cum ar � Principesa Elena/Gheorghe Doja, Regina Maria/Tovărăşia, 
Bucu-Mătăseşti şi Victoria Mărăseşti, ultimele două pe teritoriul de azi al Comunei 
Scânteia, prin împroprietărirea unor demobilizaţi din 1916-1918.

Victoria Mărăşeşti se a�a la nord de satul Iazu şi fusese în�inţat pe locul numit Dijma 
Nouă. Avea 92 locuitori – la 1930, 151 locuitori – la 1941, 163 locuitori – la 1948, 188 
locuitori – la 195634.

Într-o adresă, din 23 februarie 1928, de înaintare a noului Inventar al Bisericii din 
Iazu, alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru uni�carea Bisericii Ortodoxe Române, 
din 1925, noul sat era creditat cu numele de Mărăşeşti şi avea atributul de în formaţie, cu 
11 familii.

29  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 30 și 32; PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului 
Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1905, p. 6-7, 15; PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, 
Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1906, p. 6-7, 16-17.

30  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 
I. Șeicărescu, 1907, p. 10.

31  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 
I. Șeicărescu, 1908, p. 21; PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, 
Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1909.

32  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 
I. Șeicărescu, 1910, p. 29.

33  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 
I. Șeicărescu, 1911, p. 4; PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, 
Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1912, p. 4; PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei 
Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1913, p. 7; PREFECTU� JUDEŢULUI 
IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1915, Anexa No. 
14.

34  S. GEACU, Dicţionar ..., p. 198.
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Victoria Mărăşeşti era la aproximativ 3 km de satul Iazu, avea Cămin Cultural şi 
cimitir propriu. Asistenţa religioasă era acordată de preoţii din Iazu. Se alocase anterior şi 
loc pentru construirea unei biserici, un teren de 200m2. 

Când s-a des�inţat satul, locuitorii au fost strămutaţi la Iazu, cimitirul de acolo s-a 
des�inţat, iar mormintele cu tot cu cruci au fost strămutate în cimitirul de la Iazu. 

Locuitorilor satului respectiv li s-au dat în Iazu locuri pentru construirea caselor, 
inclusiv loc de cimitir. 

Aplicarea Legii 20/1968 a dus la dezafectarea mai multor sate, printre care 
Bucu-Mătăseşti şi Victoria Mărăseşti, iar suprafeţele vetrelor lor au fost redate agriculturii35. 
Există şi ipoteza că Victoria Mărăşeşti s-ar � des�inţat mai înainte, între 1964 şi 196636.

Între 1910-1950 şi 1960-1968, Iazu a fost comună, iar între 1950-1960 a aparţinut 
de Comuna Smirna37.

Din 1968 până azi Iazu aparţine de Comuna Scânteia.
De Comuna Iazu a aparţinut satul Brătianu (azi Scânteia), de la 1919 la 1922 şi satul 

Victoria Mărăseşti de la 1922 la 1964/1968.
Dintotdeauna, localitatea Iazu a aparţinut Judeţului Ialomiţa.
Sate cu numele Iazu mai sunt în Judeţele Dâmboviţa (Comuna Cojasca) şi Prahova 

(Comuna Bărcăneşti)38.

5. Populaţia

Cercetând evoluţia numărului de familii şi persoane din fosta şi actuala localitate 
Iazu din Ialomiţa, se observă o creştere constantă ceea ce a dus la necesitatea 

construirii unui lăcaş de cult, a şcolii, etc. Localitatea apropiată, Brătianu/Scânteia, deşi a 
luat naştere mai târziu, azi depăşeşte ca număr de populaţie actualul sat Iazu.

Notarul Ioan Fetecău a�rma că Iazu exista încă de la 1790, la 2 km spre răsărit de cel 
din 1915, având aproximativ 70 de familii39. Harta Specht, la 1791, arată Ias hel Mare, cu 
nici o gospodărie unit, prin Vale Sarat cu Iasz hel mik, cu 20-22 gospodării/familii.

La 1831, satul Iazu făcea parte din Plasa Oraşului, Judeţul Ialomiţa. Aici se a�a o 
moşie stăpânită de Mânăstirile Slobozia lui Enache/Ianache şi Cotroceni, cu 48 de familii40.

Harta rusă de la anul 1835 arată la Iazul 30 de gospodării, adică 150 locuitori. 
La 3 august 1837, după Catagra�a întocmită de Subocârmuitorul Plasei Balta 

înaintată Ocârmuirii Judeţului Ialomiţa cuprinzând numărul familiilor, locuitorilor, 
numărul de animale, terenurile de vii, pomi şi stupi pe care le deţine �ecare familie, satul 

35  L. CIUPERCĂ, J. CĂCIULĂ, Câmpia Amara – Consideraţii ... .
36  S. GEACU, Dicţionar ..., p. 198.
37  S. GEACU, Dicţionar ..., p. 114.
38  ACADEMIA ROMÂNĂ, Dicţionarul toponimic al României, Muntenia (DTRM), vol. 3, E-J, Editura Academiei 

Române, București, 2009, p. 222.
39  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
40  I. DONAT, I. PĂTROIU, D. CIOBOTEA, Catagra�a ..., p. 190.
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Iazu avea 73 de familii cu 254 de locuitori care deţineau 134 de cai, 168 de boi, 165 de vaci, 
946 de oi, 9 capre, 91 de râmători41.

Harta rusă de la anul 1853 arată la Iazul 75 de gospodării, adică 375 locuitori.
La 1864-1865, la Iazu erau 600 familii42. 
La 1872, Eazu era o Comună în Judeţul Ialomiţa, Plasa Balta, cu 615 locuitori. 

Numirea veche era Lata, Sărata43.
Totalul copiilor de vârstă şcolară, români şi străini la centrul şcolar din Iazu, cu satele 

Iazu şi Brătianu, la 1899, era de 442 şcolari44.
La 1901, populaţia Comunei Iazu era de 243 familii/ 1046 su�ete: 564 bărbaţi şi 482 

femei; 1035 români, 2 greci şi 9 de alte naţionalităţi; 1037 creştini ortodocşi şi 9 mozaici; 
258 agricultori; 6 meseriaşi, 6 comercianţi; 5 profesii libere; 50 muncitori şi 16 servitori. 

Ştiau carte 169 persoane. Contribuabili erau 135.
Populaţia deţinea următoarele vite: 470 cai, 776 boi, 843 oi, 5 bivoli şi 300 râmători45.
La 1905, la Şcoala Mixtă din Iazu, cu cătunele Iazu şi Brătianu, cu un învăţător şi o 

învăţătoare, pentru Iazu şi un învăţător, pentru Brătianu, toţi cu titlul de�nitiv, erau: copii 
în vârstă de şcoală: 71 – la Iazu şi 239 – la Brătianu, băieţi români; 64 la Iazu şi 223 – la 
Brătianu, fete românce; adică un total de 135 elevi la Iazu şi 462 elevi la Brătianu46. La 1905, 
Comună rurală Iazu avea 3016 locuitori, 2 şcoli rurale, una în Comuna Iazu şi una în cătunul 
Brătianu47.

În 1906, Comuna Iazu avea două sate: Iazu, în care este reședinţa comunei și Satul 
Nou litera A/ Brătianu. Populaţia comunei era de 2.943 locuitori, dintre care: 1.484 bărbaţi 
și 1.459 femei. Contribuabili erau 540.

Numărul prestatorilor este de 458, dintre care : 154 cu braţele, 229 cu 2 vite, 73 cu 
patru vite şi 2 cu 6 vite48.

După rapoartele Protoiereului Judeţului Ialomiţa: la 1907, �lia Brătianu avea 350 
familii iar la Iazu erau 220 familii; la 1908, la Brătianu erau 400 familii iar la Iazu – 250 
familii; la 1909, la Brătianu – 420 familii iar la Iazu – 250 familii.

41  S.J.A.N. IALOMIŢA, Fond Prefectura Jud. Ialomiţa, Dosar 43/1837, f. 1-131, orig., în TEZAUR, doc. 104, p. 141-142.
42  V.A. URECHIA, Anuarul General al Instrucţiunii publice din România pe anul școlar 1864-1865, București, 1868, 

p. 83.
43  Dimitrie FRUNZESCU, Dicţionar topogra�c și statistic al României, București, 1872, p. 187.
44  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR, Serviciul Statistic, Recensământul copiilor în 

vârstă de școală din comunele rurale și urbane, făcut în anul 1899, București, 1899, p. 184-185.
45  George Ioan LAHOVARI, General C. I. BRĂTIANU, Grigore G. TOCILESCU, Marele Dicţionar Geogra�c al Romîniei 

(=M.D.G.R.), volumul IV, București, 1901, p 29.
46  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR, Recensământul copiilor în vârstă de școală, români 

și străini, din comunele rurale (1904-1905), p. 98-99.
47  Anuarul naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei întocmit de Emile MELBERT, 1905, București, 

1905, p. 208.
48  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 320.
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La 1909, Parohia Iazu, din Comuna Iazu, cu Biserica parohială Sfântul Nicolae din 
Iazu şi Biserica �lială Sfântul Nicolae din cătunul Brătianu, avea: 567 familii cu 2980 su�ete49.

La 1915, populaţia Comunei Iazu era de 3229 locuitori dintre care 1640 bărbaţi și 
1589 femei50.

Populaţia acestei localităţi a variat: 1189 locuitori (1912), 1429 locuitori (1930)51. 
La inspecţia protopopului la Biserica din Iazu, la 19 mai 1923, acesta constata că 

localitatea/parohia avea 280 familii cu 1245 su�ete.
La inspecţiile protopopului la Biserica din Brătianu, la 19 mai 1923 şi 18 septembrie 

1923, acesta constata că localitatea/parohia avea 525 familii cu 2506 su�ete.
La 21 septembrie 1924, Părintele Iconom Andrei Petru informa Protopopiatul 

Urziceni că în Parohia/satul Iazu nu erau nici adventişti, nici baptişti, nici vreo sectă. 
La 24 septembrie 1924, Părintele Manea Georgescu informa Protopopiatul Urziceni 

că în Parohia/satul Brătianu nu erau baptişti, dar era un singur adventist, a cărui familie, 
toată ortodoxă, locuia în Brătianu, el însă lucrând în fabrici în alte judeţe.

La 1927, Parohia Iazu avea 285 familii, cu 1250 de su�ete. După alte acte, în acelaşi 
an, Parohia Iazu avea 1185 de su�ete, dintre care doar unul roman-catolic. Parohia Brătianu 
avea în acelaşi an 2577 su�ete.

La 23 februarie 1928, într-o adresă de înaintare a noului Inventar al Bisericii din Iazu, 
alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru uni�carea Bisericii Ortodoxe Române, din 
1925, noul sat, în formaţie, Victoria Mărăşeşti avea 11 familii iar întreaga Parohie Iazu care 
cuprindea atunci doar Iazu (nu şi Brătianu/Scânteia) – 1246 su�ete, creştini ortodocşi, 
fără nici un străin.

La 1935, Parohia Iazu avea 340 de familii, cu 1400 de su�ete52. În acelaşi an, Parohia 
Brătianu avea 607 familii, cu 2600 de su�ete53.

La 1936, Parohia Iazu avea 340 familii, cu 1400 su�ete54. 
La 1941, când i-a fost inclus şi satul Victoria-Mărăşeşti, erau 1726 locuitori55. 
La 1946, Parohia Iazu avea 373 familii, cu 1726 su�ete56. 
La 1948 erau 1740 locuitori, la 1956 - 1762 locuitori57.
La 1958, Parohia Iazu avea 398 familii, 1730 su�ete. 

49  ADMINIST�ŢIA CASEI BISERICII, Anuar 1909, București, Tipogra�a Cărţilor Bisericești, 1909 (=Anuar 1909), p. 62.
50  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
51  S. GEACU, Dicţionar ..., p. 114.
52  Șt. GRIGORESCU, Protopopiatul ..., p. 18.
53  Șt. GRIGORESCU, Protopopiatul ..., p. 17.
54  EPARHIA CONSTANŢA, 10 ani de autonomie bisericească, Tipogra�a Modernă, Călărași-Ialomiţa, 1936, p. 85, 91.
55  S. GEACU, Dicţionar ..., p. 114.
56  EPARHIA CONSTANŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69, 72.
57  S. GEACU, Dicţionar ..., p. 114.
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La 1966, la Iazu erau 1784 locuitori, la 1977 - 1519 locuitori iar la 1992 - 1315 
locuitori (din care 659 bărbaţi şi 656 femei)58.

La 1 iulie 1998, Comuna Scânteia, alcătuită din 2 sate (Scânteia şi Iazu) avea 4269 
locuitori: 2118 de sex masculin şi 2151 – feminin59. 

În anul 2002, în Iazu erau 1288 de cetăţeni români iar în Scânteia – 3076.
În anul 2011, în Comuna Scânteia erau 3851 de persoane.

6. Toponimie

Numele localităţii derivă din substantivul iaz. Iaz este un lac arti�cial format prin 
oprirea sau devierea unui curs de apă, destinat pisciculturii, irigaţiilor; lac mic 

natural, format în albia unui râu60.
La 1872 se spunea: Eazu, Comună în Judeţul Ialomiţa, Plasa Balta, cu 615 locuitori. 

Numire veche: Lata, Sărata61. Aceasta ne îndreaptă către aceste toponomice precum şi către 
altele anterioare celui actual de Iazu.

*
Sărata: sat, apă, ocină, moşie. 

A existat un sat Sărata şi la Buzău.  Localizarea în zona care ne interesează e dată 
de apropierea cu satul Mătăseşti, cunoscut din documente ca �ind actualul sat 

Bucu, în apropiere de Iazu sau de pomenirea Mânăstirii Vai de Ei/Slobozia, care avea 
proprietăţi în zonă.

Avem mai multe documente în legătură cu toponimul Sărata, apă, sat şi moşie:
1633 (7141) iunie 12 – Dispod, nepotul popii Stan, şi feciorul său, Cristien, din satul 

Mătăseşti vând lui Stan postelnic din Mătăseşti 40 stj. Ocină, cu 70 de bani stânjenul, 
dându-le 2 boi, drept 2100 de bani, ocina �ind din pădure, câmp, apa Sărăţii, şi cu rumâni. 
Martori şi aldămăşari: Sin62, popa Stanciul şi alţii. Scrie Vintilă logofăt. Mânăstirea 
Cotroceni, XXX/863.

1646 (7154) iulie 24. Leca al doilea pitar, �ul agăi Oprea, vinde lui Hrănite postelnic 
din Blagodeşti partea sa de ocină din Murgeani 735 stj., din apa Sărăţii, fără rumâni, cu 294 
ughi bani gata, cu câte 80 de bani stânjenul. Martori: Radul mare logofăt, Danciul Doicescul 
clucer, Drăghici spătar, Preda sluger, �ul lui Buzinca comis, Udrea clucer, Gheorghe logofăt 
din Târgovişte. Scrie Radul Stanovici Creţulescul logofăt. (Mânăstirea Radu Vodă, XII/1)64

58  S. GEACU, Dicţionar ..., p. 114.
59  Dan GHINEA, Enciclopedia geogra�că a României, ediţia a II-a, revizuită și adăugită, Editura Enciclopedică, București, 

2000, p. 1113
60  ACADEMIA ROMÂNĂ, Dicţionarul toponimic ..., p. 221.
61  D. FRUNZESCU, Dicţionar ..., p. 187.
62  = �ul lui
63  DIRECŢIA GENE�LĂ A ARHIVELOR STATULUI DIN ROMÂNIA, Catalogul documentelor Ţării Românești 

din Arhivele Statului (=C.D.Ţ.R.), vol. IV, 1633-1639, București, 1981, doc. 96, p. 59.
64  C.D.Ţ.R., vol. VI, 1645-1649, București, 1993, doc. 567, p. 221.
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1647 (7155) ianuarie 12. Matei Basarab vv. Scrie celor 12 boieri hotarnici luaţi de 
egumenul Mânăstirii Vaideei şi de Hrănite, ca, după ce vor termina acolo, să meargă şi la 
Sărata, să aleagă moşia mânăstirii, şi pe oriunde ar avea. Ispravnic, însăşi spusa domnului65.

1647 (7155) iunie 12. Matei voievod întăreşte lui Radu mare comis ocină şi rumâni 
în satul Tâmbureştii de pe baltă, Judeţul Ialomiţa, toată partea Mânăstirii Sfântul Sava din 
Bucureşti. Mânăstirea o cumpărase de la jupâneasa Neacşa, fata Muşei de la Sărata, cu 20 
aspri (...). 66.

1649 (7157) august 28. Leca Meiută din Berileşti, �ul lui Neagoe armaş, şi �ul său, 
Neagoe, vând lui Matei Basarab vv. a treia parte de ocină, 400 stj., la Sărata, din satul 
Murgeni, cu câte 9 costande stânjenul şi primind 180 ughi, tocmindu-se dinaintea boierului 
domnului, Preda sluger al lui Buzianca. Apoi domnul a dăruit-o Mânăstirii Vaideei, având 
el şi altă ocină cumpărată lângă aceasta, dată tot acestei mânăstiri. Martori ...67

1649 (7158) septembrie 5. Târgovişte. Matei Basarab vv. întăreşte Mânăstirii Vaideei 
şi egumenului Partenie 400 stj. de ocină la Sărata, în satul Murgeni, Judeţul Ialomiţa, dedină 
a lui Leca Meiută, �ul lui Neagoe armaş din Berileşti, pe care, în zilele domnului, după 
moartea armaşului, �ul său a vrut să o vândă. Având mânăstirea şi altă moşie în sat, 
cumpărată de Matei vv. pe bani gata şi dăruită acesteia, el o cumpără şi pe aceasta, de la 
Leca Meiută şi �ul său, Negoiţă cu câte 90 aspri stânjenul, în total 180 galbeni, �ind ispravnic 
Preda sluger al Buziancăi şi o dăruieşte mânăstirii �ind martori din Oraşul Floci. (...)68

1650 (7158) februarie 27. Doisprezece boieri (...) luaţi cu răvaşe domneşti de 
Partenie, egumenul de la Mânăstirea Vaideei, şi de Hranite Blagodescul, ca să aleagă 400 
stj. de ocină din Murgeni, ocină vândută de Leca Meiotă domnului Matei Basarab şi dăruită 
de acesta mânăstirii, merg împreună cu boierul domnului, Mihai ceauş de aprozi şi 
postelnici, ispravnic, cu părintele Partenie, cu Hrănite Blagodescul şi cu Leca Meiotă şi 
funesc şi împietresc cei 400 stj. dinspre ocina Murgenilor şi o alătură Săratei, ocina 
mânăstirii, ocină lângă ocină. Scrie Ion aprod69.

1778 - Sarata, Jerba Dultsche, Tataruli, Kruntscha, quatre villages située à l’Ouest 
sur les frontieres du district70.

Putem considera că toponimul Sărata vine dintr-un element geogra�c propriu în 
zona Iazu, amănunt relatat de Învăţătorul Ştefan Ionescu, la 15 noiembrie 1873.

Spre miazăzi de Comuna Iazu era matca unei ape, astupată în vechime cu lână, 
mărăcini şi altele. În 1873, acolo pe locurile cele mai adânci, când ploua, se strângea apă, 

65  C.D.Ţ.R., vol. VI, 1645-1649, București, 1993, doc. 716, p. 274.
66  C.D.Ţ.R., vol. VI, 1645-1649, București, 1993, doc. 862, p. 327.
67  C.D.Ţ.R., vol. VI, 1645-1649, București, 1993, doc. 1467, p. 544.
68  C.D.Ţ.R., vol. VI, 1645-1649, București, 1993, doc. 1481, p. 549.
69  C.D.Ţ.R., vol. VII, 1650-1653, București, 1999, doc. 52, p. 34.
70  Friederich Wilhelm von BAUER, Mémoires historiques et géogra�ques sur la Valachie, Frankfurt–Leipzig, 1778, p. 142.
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iar apa aceea era sărată. Vara şi primăvara, când era arşiţă, se vedea sare pe acea matcă, la 
suprafaţa pământului71.

Ca moşie, Sărata devine mai târziu, după 1850, Lata şi Sărata, apoi, la 1866, Lata sau 
Sărata şi, la 1871, Lata Sărata după cum se va vedea mai jos. La 1895 se vorbea despre moşia 
Lata şi Sărata sau Iazu72.

*
Lacul Tătarului a fost moşie așezată la nord de actualul sat Iazu, despre care vorbesc 

mai multe documente:
1687 (7195) aprilie 11 – Danie de moșie, Lacul Tătarului. Cop. ms. 314 f. 154 v – 15573.
1709 (7217) mai 7, București – Întărire Mânăstirii Vaideei- Slobozia, peste moșiile: 

Vaideei, Pârliţii, Degeraţii, Ghiergheștii, Cuiburile, Seaca, Cetăţealele, Sărăţenii, Păpenii, 
Berleștii, Ciulniţa, Bora, Lacul Tătarului, Ivăneștii, din Ialomiţa (...). Cop. II/18; ms. 314, 
f. 581-58574. 

1780 iunie 6 – Poruncă pentru claca locuitorilor de pe moșiile Apostolache, Cotorca 
și Lacul Tătarului. Cop. ms. 314, f. 490v. - 49175.

1783 iunie fără zi – Mărturie pentru dijmă necuvenită din moșia Lacul Tătarului. 
Cop. ms. 314, f. 15576.

1785 februarie 20 – Mărturie pentru moșie (Lacul Tătarului). Cop. ms. 314, f. 15577.
1793 aprilie 27 – Mărturie pentru așezarea satului Lacul Tătarului. Cop. ms. 315, f. 155 v78.
1837 octombrie 10 – Hotărnicia moșiilor Lacul și Trestiatul sau Podișorul. Orig. 

XI/7979.
Lacul Tătarului, ca toponim pentru o apă stătătoare, este atestat și în anul 1873, de 

către Învăţătorul Ştefan Ionescu, care spunea că acest lac se a�a atunci la o depărtare de 5 
km spre miazănoapte de Comuna Iazu80.

*
Aproape de viitoarea localitate Iazu au fost mai multe localităţi dispărute:
- Cetăţelele sau Cetăţeni, atestată documentar la 16 iulie 1538 și așezată pe unde este 

azi Comuna Griviţa – Ialomiţa. Sat dispărut.

71  BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Manuscrisul Românesc 227, Răspunsul învăţătorilor la Chestionarul lui 
Alexandru ODOBESCU, Judeţul Ialomiţa, Monogra�a satului Iazu, 15 noiembrie 1873, Învăţător Ștefan IONESCU 
�lele 238 faţă, 239 faţă, 239 verso.

72  „Ialomiţeanul”, 25 martie 1895, p. 3.
73  DIRECŢIA ARHIVELOR STATULUI DIN ROMÂNIA, Indice cronologic Nr. 20, Bucureşti, 1954, Mânăstirea 

Slobozia lui Enache şi Apostolache, (= INDICE CRONOLOGIC 20), Documentul 333, p. 37, 167.
74  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 555, p. 49-50, 167.
75  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 752, p. 61, 167.
76  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 786, p. 63, 167.
77  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 791, p. 63, 167.
78  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 811, p. 65, 167.
79  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 895, p. 70, 167.
80  BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Manuscrisul Românesc 227, ..., �lele 238 faţă, 239 faţă, 239 verso.
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- Giurmănești, atestată documentar la 8 noiembrie 1574-1576 și așezată pe unde este 
azi Comuna Scânteia – Ialomiţa. Sat dispărut.

- Lata, atestată documentar în iulie 1538 și așezată pe unde este azi Comuna Griviţa 
– Ialomiţa. Sat dispărut.

- Smârci, atestată documentar la 1 iunie 1526 și așezată unde este azi Comuna Smirna 
– Ialomiţa. Sat integrat.

- Mătăsești = Bucu, atestat documentar la 4 mai 1583 și așezat unde este azi Comuna 
Bucu -Ialomiţa.

- Murgeni = Murgeanca, atestat documentar la 1575-1576 și așezat(ă) unde este azi 
Murgeanca, Comuna Valea Ciorii – Ialomiţa.

Toate aceste sate sunt atestate până la mijlocul secolului al XVIII-lea81. 
Moșia Lata sau Cetăţile ori Cetăţelile, apare într-o serie de documente:
1618 (7126) februarie 25 – Întărire de stăpânire pe ocină din Cetăţele, Judeţul 

Ialomiţa. Orig. Slav. Perg. Cu trad. II/5; ms. 314, f. 156 v – 15782.
1626 (7134) iulie 10 - Întărire de moșie din Cetăţile, Judeţul Ialomiţa. Cop. ms. 314, 

f. 157 - 15883.
1628 (7137) octombrie 23 – Întărire pe satul Cetăţile, Judeţul Ialomiţa. Orig. Slav. 

Perg. cu trad. II/884. Hrisov al lui Alexandru Voievod. Întărire lui Postelnicul Ianache85.
1630 (7138) ianuarie 11 – Întărire asupra satului Cetăţile, Judeţul Ialomiţa. Orig. 

Slav. Perg. Cu trad. II/986. Hrisov al lui Leon Voievod. Întărire lui Postelnicul Ianache87

1633 (7141) iulie 12 – Întărire pe jumătate din satul Cetăţile, cu rumânii. Cop. ms. 
314, f. 15988.

1634 (7143) septembrie 14 – Închinarea mânăstirii, la Dohiar, cu satul Cetăţile. Cop. 
ms. f. 589-59089.

1643 (7151) aprilie 4 – Întărire de stăpânire pe satul Cetăţile, cu rumânii. Cop. ms. 
314, f. 15990.

1673 (7181) aprilie 10, Întărire de ocină, Cetăţile, Judeţul Ialomiţa. Cop. ms. 314, 
f. 159 v - 16091.

81  Melentina BÂZGAN, Judeţele Ţării Româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Editura Cartea Universitară, 
București, 2004, p. 210-212.

82  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 25, p. 18, 167.
83  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 47, p. 20, 167.
84  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 52, p. 20, 167.
85  A.N.I.C., Inventar 9, Mănăstirea Slobozia lui Ianache, (= INVENTAR 9), Pachetul 2, Documentul 8.
86  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 57, p 20, 167.
87  INVENTAR 9, Pachetul 2, Documentul 9.
88  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 63, p. 21, 167.
89  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 65, p. 21, 167.
90  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 102, p. 23, 167.
91  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 247, p. 31, 167.
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1709 (7217) mai 7, București – Întărire Mânăstirii Vaideei - Slobozia, peste moșiile: 
Vaideei, Pârliţii, Degeraţii, Ghiergheștii, Cuiburile, Seaca, Cetăţealele, Sărăţenii, Păpenii, 
Berleștii, Ciuliniţa, Bora, Lacul Tătarului, Ivăneștii, din Ialomiţa (...). Cop. II/18; ms. 314, 
f. 581-58592. 

1725 (7233) martie 5 – Zălogire de moșie, Lata. Cop. ms. 314, f. 16093. 
1729 (7237) iulie 25 – Zălăgire de moșie, Cetăţele. Cop. ms. 314, f. 160 v - 16194. 
1736 (7244) iunie 14 – Trăsurile moșiei Cetăţelile. Cop. ms. 314, f. 16195. 
1750 (7258) iunie 1 – Vânzare de moșie, Cetăţelile ce-i zice și Lata (200 stânjeni). 

Cop. ms. 314, f. 161 v96. 
1750 (7258) iunie 1 – Vânzare de moșie, Cetăţelile ce-i zice și Lata (300 stânjeni). 

Cop. ms. 314, f. 161 v97.
1751 (7259) mai 19 – schimb de moșii, Cetăţelile și Fundenii de Sus. Cop. ms. 314, 

f. 14298.
1753 (7262) septembrie 25 – Vânzare de moșie zălogită, Cetăţelile. Cop. ms. 314, 

f. 16299.
1779 mai 14 – Carte de judecata vechilului de pe moșiile Obidiţi și Lata, Judeţul 

Ialomiţa. Cop. ms. 314, f. 162 v - 163100.
1779 mai 27 – Con�rmarea judecăţii vechilului de pe moșiile Obidiţi și Cetăţelile. 

Cop. ms. 314, f. 163101.
28 ianuarie 1805 – Act de danie al Iulianei Iuliana, către Mânăstirea Slobozia lui 

Ianache, prin care îi închină partea sa din moșia Lata. Orig102.
1844 noiembrie 13 – Hotărnicia moșiei Lata. Orig. VII/4 (lipsă)103. Adresa 

Prefecturii Judeţului Ialomiţa, către Cuviosul Egumen al Mânăstirii Slobozia, relativ la 
mergerea unui reprezentant al Tribunalului Ialomiţa ca să cerceteze moșia Lata104.

1850 – Dosar pentru moşia Lata şi Sărata; 18 �le105.

92  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 555, p. 49-50, 167.
93  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 631, p. 54, 167.
94  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 645, p. 55, 167.
95  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 658, p. 56, 167.
96  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 683, p. 57, 167.
97  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 684, p. 57, 167.
98  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 686, p. 57, 167.
99  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 690, p. 57, 167.
100  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 747, p. 61, 167.
101  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 748, p. 61, 167.
102  INVENTAR 9, Pachetul 2, Documentul 19.
103  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 903, p. 70, 167.
104  INVENTAR 9, Pachetul 7, Documentul 4.
105  A.N.I.C., Inventar 262, Mănăstirea Slobozia lui Ianache şi Schitul Apostolache, (= INVENTAR 262), p. 1 f.
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1850 iunie 16 – Decizie referitoare la hotărnicia moşiilor Lata şi Sărata. Orig. VIII/1 
(trimisă la Domenii)106. Copie după decizia Curţii Apelative Secţia a II-a, cu Nr. 57, relativă 
la hotărnicia moșiei Lata și Sărata a Mânăstirii Slobozia, ce se învecinează cu moșia 
Chichineţu a Paharnicului Dimitrie Sorescu107.

1852 decembrie 16 – Copie legalizată după sentinţa Tribunalului Ialomiţa cu Nr. 
23, relativă la Hotărnicia moșiei Perieţii și Fundenii sau Slobozeanca, dinspre vecinătatea 
moşiilor Lata şi Sărata a Mânăstirii Slobozia și altele108.

1853 martie 30 - Copie legalizată după sentinţa Tribunalului Ialomiţa cu Nr. 7, 
relativă la Hotărnicia moșiei Perieţii și Fundenii sau Slobozeanca, dinspre vecinătatea 
moşiilor Lata şi Sărata etc109.

1853 septembrie 4 – Hotărnicia moşiilor Lata şi Sărata. Cop. VIII/4110. Copie după 
Hotărnicia moşiei Lata şi Sărata a Mânăstirii Slobozia de către partea de moșie din hotarul 
Pribenii111.

1854 - Inventarul Mânăstirii Slobozia:
1. Lata, cu do(u)ă sate Iazul şi Smirna, biserică no(u)ă în satul Iazul, băcănie şi 

cârciumă112.
1860 septembrie 30 – Copie după un act de executare încheiat de membrii Tribunalului 

Ialomiţa, Al. Chiriach și Inginer hotarnic A. Dumitrescu, relativ la aducerea la îndeplinire 
a hotărârii cu Nr. 57 din anul 1850 iunie 16 a Secţiei a II-a a Curţii Apelative, dintre moşia 
Lata şi Sărata, proprietatea Mânăstirii Slobozia cu moșia Chichineţu, a răposatului Paharnic 
Sorescu113.

1866 – Dosar pentru executarea sentinţei Nr. 72/1857 relativă la moșia Lata sau 
Sărata, în procesul cu V. Cuţarida - Ialomiţa114.

1871 – Dosar pentru hotărnicia moșiei Fundenii-Slobozeanu a lui Sc(arlat). 
Perieţeanu, vecină cu moşia Lata Sărata - Ialomiţa115.

106  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 918, p. 71, 167.
107  INVENTAR 9, Pachetul 8, Documentul 1.
108  INVENTAR 9, Pachetul 8, Documentul 2.
109  INVENTAR 9, Pachetul 8, Documentul 3.
110  INDICE CRONOLOGIC 20, Documentul 938, p. 72, 167.
111  INVENTAR 9, Pachetul 8, Documentul 4.
112  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar 4054/1854 (cotă veche)/ Dosar 427/1854 (cotă nouă), Capitolul Moşiile 

mânăstirii, cf. Prof. T. BULAT, O ctitorie a lui Matei vodă Basarab în mijlocul Bărăganului: Slobozia lui 
Ienache, Vai de Ei, în „Glasul Bisericii”, anul XXVIII, nr. 3-4, martie-aprilie 1969, p. 406. Este adevărat că 
Profesorul T. BULAT a transcris Iazul drept Erhul. Manuscrisul este destul de neclar cu acest toponim, 
dar un sat Erhul lângă Smirna n-a fost niciodată. În plus substantivul propriu începe cu Ia nu cu E. R nu 
se vede iar în locul lui z este h, pe care nu-l putem explica decât printr-o scăpare a copistului.

113  INVENTAR 9, Pachetul 8, Documentul 5.
114  INVENTAR 262, p. 3 v, Dosarul 179.
115  INVENTAR 262, p. 4 v, Dosarul 225.
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1895 – Moşia Lata şi Sărata sau Iazu s-a arendat lui Temistocle Geavide pe termen 
de un an cu începere de la 1 aprilie 1895116.

Toponimul Lata Nebunei are evidenţiat în 1928 între Miloşeşti şi Griviţa117.

*
Toponimul Iazu are vechime din 1790.
La 1915, Notarul Ioan Fetecău a�rma că un vechi sat Iazu exista încă de la 1790118.
Harta Specht, la 1791, arată Ias hel Mare unit, prin Vale Sarat, cu Iasz hel mik.
Satul Iazu este pomenit în anul 1826, cu prilejul unei hirotonii a unui preot pentru 

o biserică de acolo119.
Harta rusă de la anul 1835 şi Harta rusă de la anul 1853 arată localitatea Iazul.
Inventarul Mânăstirii Slobozia, de la 1854, pomeneşte satele: Iazul şi Smirna120.
La 1872, localitatea de azi Iazu erau numită Eazu, Comună în Judeţul Ialomiţa, Plasa 

Balta, şi se con�rma că vechile denumiri erau: Lata, Sărata121.
Harta Satmary, din 1864, con�rmă existenţa satului Iazu cu gra�a Iassul, iar Harta 

Papazoglu de la 1866 marchează şi ea existenţa satului Iazu.
În anul 1884, moşia Iazu este enumerată ca una dintre proprietăţile Mânăstirii 

Slobozia, într-o istorie a Judeţului Ialomiţa, citându-se un document, o inscripţie pe piatră 
a Mânăstirii Slobozia, din anul 1642122.

În anul 1923, într-un Istoric al Bisericii Mânăstirii S�nţii Voievozi din Slobozia (care 
copiază un text din 1864 al Părintelui Paroh Iconom S(tan). Radu), a�at într-un Registru 
din anul 1923, din Arhiva Protopopiatului Urziceni, care cuprinde Istoricele bisericilor 
parohiale şi �liale precum şi Liste cu personalul bisericesc (preoţi şi cântăreţi), f. 52 verso, moşia 
Iazu apare din nou ca �ind una dintre proprietăţile Mânăstirii S�nţii Voievozi de la Slobozia.

Toponimul Iazu era evidenţiat în 1928, alături de Brătianu, în Ghidul drumurilor din 
România123.

Planul director de tragere din secolul XX ilustrează localitatea şi toponimul Iazu.
În ceea ce priveşte toponimul Iazu s-au dat mai multe variante care sunt convergente:
La 1873, Învăţătorul Ştefan Ionescu, arăta că:

116  „Ialomiţeanul”, 25 martie 1895, p. 3.
117  AUTOMOBIL-CLUB REGAL ROMÂN, Ghidul drumurilor din România, sub direcţiunea lui Ion CĂMĂRĂȘESCU, 

Cultura Naţională, București, 1928, planșa 37.
118  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
119  Preot George I. NEGULESCU, Condica hirotoniilor de la 1823-1834, în „Biserica Ortodoxă Română”, 1934, p. 357.
120  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar 4054/1854 (cotă veche)/ Dosar 427/1854 (cotă nouă).
121  D. FRUNZESCU, Dicţionar ..., p. 187.
122  Constantin PREDELEANU, pictor, Noţiuni istorice asupra Judeţului Ialomiţa, Tipogra�a Curţii Regale, București, 

1884, p. 6.
123  AUTOMOBIL-CLUB REGAL ROMÂN, Ghidul drumurilor ..., planșa 37.



28

IAZU. File de cronică

La depărtare de 5 km spre miazănoapte de Comuna Iazu se a�a un Lac numit Lacul 
Tătarului, iar spre apus era un pod de pământ care trecea peste o vale, despre care bătrânii 
spuneau că fusese făcut demult de tătari.

Pe de o parte, podul trecea peste o apă care în vechime inunda o latură moșiei, iar pe 
de altă parte, servea ca zăgaz la morile pe care odinioară le avuseseră tătarii în acel loc numit 
Iazu vechiu124.

La 1915, Notarul Ioan Fetecău spunea:
Această Comună și-a luat numirea de Iazu după Valea cu același nume situată la mai 

puţin de 1 kilometru spre Sud de actuala Comună, Vale pe care cu mai mulţi ani în înainte 
a curs o apă numită Iazu și care și-a oprit curgerea din cauze necunoscute125.

*
Satul Victoria Mărăşeşti a fost în�inţat după Primul Război Mondial, prin împro-

prietărirea de la 1921, în cinstea victoriei armatelor române de pe frontul Mărăşti-Mărăşeşti-
Oituz şi a durat până în anul 1964/1968, când vatra satului a fost redată agriculturii. 

*
Despre numele satului vecin, Brătianu, Învăţătorul Mihail M. Ionescu, preciza la 

1943:
La anul 1895 s-a făcut împroprietărirea loturilor în câmp, de câte 9 pogoane, şi ariciu 

pe marginea satului, de câte 2.500 m2, iar în sat câte 2.000m2.
Împroprietărirea făcându-se în timpul guvernării Familiei Brătianu i s-a pus şi satului 

numele o�cial Brătianu, dar poporul îi zicea tot Gologanu, după numele unui cioban126.
Ulterior, în perioada comunistă, numele de Brătianu, cu rezonanţe burgheze, a fost 

schimbat cu Scânteia, numele unui popular/important cotidian al vremii şi aşa a rămas 
până astăzi.

7. Istoricul localităţii. Atestări documentare

Mânăstirea Slobozia lui Ianache – perioada 1614-1800

Grecul Enache/Ienache sau Ianache este un Caragea, un înaintaș al domnitorilor 
din Ţara Românească, Nicolae Caragea (1782) și Ion Caragea (1812). Este 

unul din numeroșii greci de care era însoţit Radu Vodă Mihnea, la sosirea sa în ţară ca 
domnitor. 

Ianache a fost nepot al lui Scarlat vel postelnic în Moldova (1623), cel care a refăcut 
Biserica Sfântul Sava din Iași.

124  BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Manuscrisul Românesc 227, ..., �lele 238 faţă, 239 faţă, 239 verso.
125  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
126  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 1044/1943. Textul citat îl găsim aproape identic la A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 

486/1946.
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Paul de Alep, în descrierea sa, Călătoria Patriarhului Macarie al Antiohiei, spune:
Acest Ianache a fost cel care a înălţat Mânăstirea Sf(ântul). Sava de la Iaşi, în 

Moldova. Ne-au povestit că el a trimis de a răscumpărat pe cheltuiala lui, din Ţara Tătarilor, 
o mulţime de prinşi cazaci bărbaţi şi femei, i-a slobozit şi i-a aşezat ca robi împrejurul acestei 
mânăstiri. De aceea se numeşte „Slobozia” în valahă, adică „scăpare”127.

În martie 1614, grecul postelnicul Ianache Caragea, a�at în bune relaţii cu Radu Vodă 
Mihnea, a primit ca danie seliștea128 satului Vai de Ei din Ialomiţa, rămasă pustie în vremea 
domniei lui Mihai Viteazul, urmând ca pe acest loc să se în�inţeze o „slobozie”, adică un 
sat scutit de dări pentru un număr de ani, în cazul acesta trei ani. Noul sat s-a numit la 
început Slobozia lui Ianache și apoi Slobozia.

Aici, noul stăpân al satului a zidit, pe malul Ialomiţei, o mânăstire, bine înzestrată cu 
moșii, printre care și satul Slobozia, închinată Mânăstirii Dohiariul de la Muntele Athos.

Despre Mânăstirea de la Slobozia avem mai multe mărturii:
La anul 7122 (1615), luna martie, un document vorbește despre „popa Ștefan de la 

Sfânta Mânăstire ot Slobozia lui Ienache”129.
În 12 iulie 1633 însuși Matei Basarab (30 septembrie1632-19 aprilie 1654) 

recunoștea că lăcașul este „făcut de Ianache Postelnicul”.
La 14 septembrie 1634 Matei Basarab devenit „cneaz aici în Ţara Românească”, a 

luat pe seama sa satele și averea lui Ianache postelnic după care a făcut mânăstire nouă din 
temelie la Slobozia, �e pe un alt loc, deși nu prea departe de mica așezare a lui Ianache130, 
�e domnul a păstrat construcţia lui Ianache în jurul căreia a ridicat un puternic zid de incintă, 
ca de cetate și poate clădirile mânăstirești131.

Paul de Alep, la 1658 a fost impresionat de zidurile mari de piatră, ca de cetate ale 
Mânăstirii, despre care spunea că lăcașul avea nevoie din cauza apropierii de numai o zi a 
Silistrei, de unde puteau veni oricând turcii.

Se consideră că mânăstirea ctitorită de Matei Basarab era o mânăstire-fortăreaţă sau 
mânăstire-citadelă, chiar în mijlocul Câmpiei Bărăganului.

După cum am văzut în subcapitolul Toponimie, în proximitatea viitorului sat Iazu a 
existat Sărata: sat, apă, ocină, moşie, atestate documentar între 1633-1778.

În septembrie 1658, când Paul de Alep s-a deplasat de la Mânăstirea Slobozia spre 
Brăila, chiar dacă nu a menţionat în mod explicit Sărata, trebuie să � trecut măcar în 
apropiere dacă nu chiar prin acest sat.

127  ACADEMIA ROMÂNĂ, Paul din Alep, Jurnal de Călătorie în Moldova și Valahia, Ediţie și traducere adnotată de Ioan 
FEODOROV, Editura Academiei Române, București, Muzeul Brăilei-Editura Istros, Brăila, 2014, p. 424.

128  SÉLIȘTE, seliști f. Vatra satului.
129  Prof. T. BULAT, O ctitorie ..., p. 394.
130  Prof. T. BULAT, O ctitorie ..., p. 395.
131  Veniamin NICOLAE, Ctitoriile lui Matei Basarab, Editura Sport-Turism, București, 1982, p. 97.
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Cartea lui Bauer amintește la 1778 de: Sarata, Jerba Dultsche, Tataruli, Kruntscha, 
quatre villages située à l’Ouest sur les �ontieres du district132.

Harta Specht arată la 1791: Ias hel Mare, fără nici o gospodărie, unit, prin Vale Sarat, 
cu Iasz hel mik, cu aproximativ 20-22 gospodării, fără biserică. Acestea pot � un indiciu că 
odată, înainte de 1791, o populaţie s-a mutat prima oară din Ias hel Mare/ Iaz cel mare către 
Iasz hel mik/ Iaz cel mic.

Învăţătorul Dumitru L. Crăciun, în Monogra�a sa din 1942, a�rma că în proximitatea 
satului Iazu erau două moșii, Lata Sărata sau Iazu, a comunei și Vatra Mânăstirii, fostă 
proprietate a Mânăstirii Slobozia.

Ca o dovadă că această moșie a aparţinut Mânăstirii de la Slobozia, învăţătorul preciza 
că pe marginile dealurilor din apropierea satului Iazu se găseau atunci bucăţi de cărămidă 
de la o presupusă cetăţuie în formă de canton pentru păstrarea cerealelor pe care călugării 
nu le puteau transporta la timp în magaziile mânăstirii, �ind distanţă prea mare133.

În Marele Dicţionar Geogra�c al României, vol. IV, editat în 1901, sunt pomenite urme 
de cetăţi sau întăriri militare la Cetatea-Fetei, Crăsani, Iazu, Ulmul, etc134.

„Tătarii”

Paul de Alep a plecat de la Bucureşti la 9 septembrie 1658 spre un sat numit 
Sulimanu. A doua zi a coborât în nişte sate de pe râul Ialomiţa şi pe care le 

surpaseră tătarii. Între aceste sate trebuie să � fost şi unul din zona de azi a satului Iazu, 
numit Sarata135/ Sărata, cunoscut mai târziu, ca nume de moşie a statului în 1903-1913, 
Lata Sărata, fostă proprietate a Mânăstirii Slobozia136. 

Lacu(l) Tătarului, sat al Comunei Iazu, des�inţat în anul 1890, se găsea pe Tabloul 
indicator al Comunelor rurale din Judeţul Ialomiţa, pe anul 1882. Denumirea păstrează 
amintirea trecerii tătarilor pe acolo înainte de 1658, într-un trecut relatat de Paul de Alep.

Tătarii din trecutul satului Iazu ar � fost năvălitori musulmani, prădători vremelnici 
ai acelor ţinuturi.

Pe de altă parte, Paul de Alep povesteşte că a plecat mai departe la o Mânăstire cu 
hramul Sfântul Mihail, Căpetenia Oştilor cereşti, numită „Slobozia lui Ianache”. 

Ianache era cel care înălţase Mânăstirea Sfântul Sava de la Iaşi, în Moldova. 
El răscumpărase pe cheltuiala lui, din Ţara Tătarilor, o mulţime de prinşi cazaci, 

bărbaţi şi femei, pe care i-a slobozit şi i-a aşezat ca robi împrejurul acestei mânăstiri. De 
aceea se numea „Slobozia” în valahă, adică „scăpare”. 

132  Friederich Wilhelm von BAUER, Mémoires ..., p. 142.
133  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar nr. 631/1944.
134  M.D.G.R., volumul IV, București, 1901, p 10.
135  Friederich Wilhelm von BAUER, Mémoires ..., p. 142.
136  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 181.
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Tătarii despre care se vorbea în vechime şi de la care a rămas toponimul Lacu (l) 
Tătarului ar putea � de fapt prizonieri creştini, răscumpăraţi de la tătari şi aşezaţi pe moşiile 
Mânăstirii Slobozia, într-una din acestea �ind satele Sărata, Lacu(l) Tătarului şi mai târziu Iazu.

Învăţătorul Ştefan Ionescu, la 15 noiembrie 1873, în Răspunsul la Chestionarul 
arheologic al lui Alexandru Odobescu, a�rma că a a�at de la bătrâni, preoţi paznici de hotare 
ai moșiei mânăstirii, că la depărtare de cinci kilometri spre miazănoapte de Comuna Iazu 
se a�a un Lac/Baltă cu denumirea de Lacul Tătarului. Se spunea că în centrul acestuia este 
un izvor de apă, dar nu se putea veri�ca deoarece apa era mare de un metru.

Spre apus de Comuna Iazu era un pod de pământ numit Quându cu Tatari, în lungime 
de 30 m, înălţimea de 2,5 m, lăţimea de 6 m, spre miazăzi și care trecea peste o vale. Bătrânii 
spuneau că acel pod era făcut din vremuri străvechi de tătari.

Pe de o parte, podul trecea peste o apă care în vechime inunda o latură moșiei, iar pe 
de altă parte, servea ca zăgaz la morile pe care odinioară le avuseseră tătarii în acel loc numit 
Iazu vechiu.

Se mai spunea în povestiri bătrânești că ar � fost sat tătărăsc, dar alte urme nu se 
vedeau în afara acelui vechi pod și a satului compus numai de bordeie.

Apa despre care se zicea că acel pod trecea peste ea își avea începutul de la două cismelle 
făcute tot de tătari.

Odată cu plecarea tătarilor din acele locuri, s-au astupat acele cismelle cu lână, 
mărăcini și altele, astfel că ele nu mai existau la 1873.

Spre miazăzi de Comuna Iazu era matca acelei ape. În 1873, acolo, pe locurile cele 
mai adânci, când ploua, se strângea apă, iar apa aceea este sărată. Vara și primăvara, când 
era arșiţă, se vedea pe acea matcă, la suprafaţa pământului, sare137.

Dacă „tătarii” ar � fost musulmani, prădători vremelnici ai satelor de pe Moşia 
Mânăstirii Slobozia, n-ar � avut timp să ridice un pod pentru un iaz cu moară. De aceea 
opinăm că ei au fost de fapt prizonieri creştini, răscumpăraţi de la tătari şi aşezaţi pe moşiile 
Mânăstirii Slobozia.

1790 
Vechiul sat Iazu 

Iaz cel mic

Harta Specht, la 1791, arată Ias hel Mare, cu nici o gospodărie unit, prin Vale 
Sarat cu Iasz hel mik, cu 20-22 gospodării, ceea ce sugerează o primă mutaţie 

a populaţiei dintr-un vechi sat Iazu, către un altul cu acelaşi nume deosebite prin atributele 
de Mare – cel vechi şi Mic – cel nou.

În explicaţiile care însoţesc Harta Specht iese în evidenţă cea care arată că Iazul mic 
este o aşezare nouă (în 1790-1791):

137  BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Manuscrisul Românesc 227, ..., �lele 238 faţă, 239 faţă, 239 verso.
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Militarische Beschreibung der Grossen Walachey, Bogan 99, Sectio Nro. 363, Nro. 
Der Ortscha�en 12. Namen deren Ortscha�en Iasz hel mik.

Entfernung von. Adunck 1½.
Lage der Ortscha�en. Liegt ganz în dem �al Csora, ist ein neu angesiedelter Ort; wird 

von beiden Seiten Wanden dominirt.
Wiesen, Morästen und Sümpfen. Durchgängig trocken.
Stra en, Wegen, ... und Fu -Steigen. Alle Stra en und Weege sind practicable.
Bergen, Hügeln und Anhöhen. Die Anhöhen sind bloss die san�en Abdachungen des 

�als138.
În traducere:
Distanţa faţă de. Adunck/Adânca 1½.
Aşezarea localităţii. Se a�ă aşezată în întregime în Valea Cioara139, este un loc populat 

de curând/o aşezare nouă; este dominată de ambele părţi de pante.
Pante (fâneţe, livezi), bălţi şi mlaştini.
De regulă secate/uscate.
Stradă, drum .... . Toate străzile şi drumurile sunt practicabile.
Munţi, dealuri şi coline (locuri înalte, înălţimi). Înălţimile sunt chiar pantele (povârnişurile) 

domoale ale văii.
Notarul Ioan Fetecău, în 1915, amintește despre un sat Iazu situat la 2 km spre răsărit 

de cel din 1915, cu vechime mare. Ca dovadă a celor relatate aducea ca semn de recunoaștere 
al vechii vetre a satului Iazu, locul unde a fost biserica veche, mai precis Sfânta Masă din 
Sfântul Altar. La 1790, Iaz cel Mic/cel nou (după Harta Specht) devenit vechiul sat Iazu 
(în 1915) avea aproximativ 70 de familii, cu locuitori mai însemnaţi: Crăciun, Topală, Ene 
Caicaș, Radu Căpriţă, Gheorghe Spânu, Ion Dragomir, toţi români de neam.

După același notar, sătenii nu erau împroprietăriţi și locuiau în mod temporar pe 
moșia Iazu, despre care notarul a�rma că aparţinea Călugărului Gavrilă/ Gavriil Slobozeanu, 
care locuia în Comuna Slobozia și pe care o stăpânea de când cu Domnia Fanarioţilor140, deși 
noi vedem din alte documente că moșia Iazu era a Mânăstirii Slobozia.

Întemeierea satului Iazu la începutul secolului XIX
T�DIŢIE

Conform tradiţiei sătenii locuiau într-o așezare pe partea dreaptă a râuleţului 
Lata Sărată la o distanţă de 3 km faţă de actualul sat Iazu, pe locul numit Coștei. 

Ulterior s-au mutat pe partea stângă a râuleţului. Au vrut să se ascundă de năvălitorii 
turci, căci satul Iazu era ascuns sub malul drept al acestui râuleţ, astfel că cine venea din 

138  B.A.R., Mss. Germ. 1, pag. 225, f. 262v-263f.
139  Cioara, viitor sat în Judeţul Brăila.
140  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
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Slobozia nu îl vedea decât la o apropiere de 1½ km. Satul se a�ă în partea de miazăzi a albiei 
fostului pârâu Lata Sărată ce trecea prin părţile acestea.

Cursul acestui râușor era din dreptul satului Nebuni, din Comuna Griviţa, trecând 
pe lângă satele Smirna – Iazu, Murgeanca și comunica cu râul Ialomiţa prin lacul Strachina.

Stăpâna moșiei Nebuni, ca să scape satele și moșia sa de inundaţiile acestui râuleţ 
Lata Sărata, ce își avea izvorul pe moșia sa a recurs la următorul procedeu:

Lâna dintr-un an de la turmele ce pășteau pe moșia sa a fost introdusă în acest izvor 
cu amestecătură de mărăcini și pământ, astupându-l.

Mocanii transilvăneni, coborând cu turmele lor de oi, spre Dobrogea, trecând 
Dunărea, pe la Movila Oii, aveau anumite puncte de popas.

Drumul ce-l urmau ei era Valea Prahovei, pe la Vama Predeal, trecând de regiunea 
deluroasă în părţile noastre, urmând cursul acestui râuleţ Lata Sărata spre Dobrogea.

În cursul acestui drum aveau anumite popasuri și unul din acestea era și la satul 
Coștei, pe partea dreaptă a acestui râuleţ. Ciobanii s-au stabilit în partea de miazăzi între 
satele Iazu și Brătianu/Scânteia.

După mutarea de la punctul numit Coștei, pe locul acesta unde e azi satul Iazu, 
populaţia s-a mai îndesit prin căsătorii, mutări ș.a., cu locuitori de prin satele vecine și de 
la munte.

Popasurile erau mai lungi sau mai scurte după anotimp. Ei au căutat acest loc prielnic 
pentru adăpostul animalelor. Găsind pășuni mai bune pe Valea Iazului, păstorii s-au stabilit 
cu turmele pe această vatră a satului de azi.

După tradiţia orală, mulţi din feciorii mocani s-au căsătorit cu cojancele de prin aceste 
sătuleţe, renunţând la viaţa lor de ciobani, stabilindu-se aici și ocupându-se cu agricultura.

Dintre primele familii care s-au stabilit amintim: Dobrinești, Drojdie, Caicaș, Udor, 
Căpăţână, Crăciun și Udrea.

Vechile porecle de Caicaș, Zlotea, Căpăţână, Udrea, Ciolan, Căpriţă ș.a. dovedesc 
in�ltrarea păstorilor în satele Iazu și Brătianu.

Înaintea s�ntei biserici de astăzi a fost o altă biserică, în alt loc, de bârne (între înainte 
de 1790 – înainte de 1833), aduse de la munte de acești locuitori. Diferite icoane și o parte 
bună din tâmplă se găsesc la biserica actuală.

ADEVĂR

Învăţătorul Dumitru L. Crăciun, în 1942 spunea că satul Iazu s-a întemeiat la 
1800141. Aceasta vine în concordanţă cu documentul Recensământul satelor, 

1941, în care se susţine că de la 1800 până la 1941 satul a fost comună administrativă.
După Notarul Ioan Fetecău, la 1915, Comuna Iazu s-a întemeiat în anul 1831142.
Cele mai vechi cruci notate în Recensământul satelor din 1941 erau din 1821, 1832, 1844.

141  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar nr. 631/1944.
142  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
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Astăzi unii istorici consideră că satul Iazu a fost întemeiat la sfârșitul secolului al 
XVIII-lea, primii săi locuitori �ind clăcaşi ai moşiilor Mânăstirii Slobozia, lângă care mai 
târziu s-au aşezat târlași, ardeleni de origine143. 

La 1915, notarul comunei, mai aproape de acele evenimente, decât noi astăzi, nu 
notează absolut nimic despre aşezarea de�nitivă a unor ciobani la Iazu, dar arată că vechiul 
sat Iazu, la 1790 avea 70 de familii, fără pământ, și, amănunt important, locuiau în mod 
temporar pe moșia Iazu144.

Această precizare vine în sprijinul tezei venirii aici a unor oieri.
În schimb, învăţătorul Mihail M. Ionescu, autorul unei Monogra�i despre satul vecin, 

Brătianu, nota la 1943, în favoarea ideii că au sosit în zonă crescători de oi:
Primele aşezăminte ale Comunei (Brătianu) au fost chiar la întretăierea şoselelor 

naţionale Călăraşi-Brăila şi Piua Petrii-Buzău, pe Valea Lata-Sărata şi (l)i s-a(u) zis Târle 
la Gologan, �indcă pe aici fusese un cioban cu oi multe, anume Gologan.

Primii oameni care au format aceste târle au fost Condruţeştii şi Albeştii. Locul unde 
au fost aceste târle se cunoaşte şi astăzi pe (lângă) nişte cruci, care încă mai există, acolo 
(unde) făcuseră cimitirul.

La anul 1895 s-a făcut împroprietărirea loturilor în câmp, de câte 9 pogoane, şi ariciu145 
pe marginea satului, de câte 2.500 m2 iar în sat câte 2000m2.

Împroprietărirea făcându-se în timpul guvernării Familiei Brătianu i s-a pus şi satului 
numele o�cial Brătianu, dar poporul îi zicea tot Gologanu, după numele ciobanului146.

Notarul din 1915 arată că în 1812 a fost o epidemie de lăcuste, venite se zice din Ţara 
Turcească și locuitorii, după îndemnul Părintelui Arhimandrit Gavriil Slobozeanu, au părăsit 
cu toţii satul îndreptându-se spre Comuna Rușeţu (în 1915, Roseţi Volnași), iar restul de 
40 familii s-au așezat puţin mai la vale într-un nou sat numit Iazu Nou, unde și-au făcut case 
și bordeie, �ecare după darea lui de mână, administraţi de un număr de nouă deputaţi/
consilieri aleși dintre cei mai gospodari și cu știinţă de carte, până la anul 1831 când Iazu 
s-a declarat comună.

Primul locuitor care și-a construit casă și s-a stabilit în noul sat a fost Stan Gănisac și 
în mai puţin de un an noul sat s-a populat cu peste 70 familii147.

În 1812 în timpul domnitorului Ioan Caragea a izbucnit cea mai puternică epidemie 
de ciumă din ţară, cunoscută sub denumirea de „ciuma lui Caragea”. Cifra vehiculată este 
de 90.000 de decese în toată ţara. Boala s-a stins în 1813, dar nu de tot. Au existat izbucniri 
lente când și când. 

143  Ș. GRIGORESCU, Așezări ..., p. 167; L. CIUPERCĂ, J. CĂCIULĂ, Câmpia Amara – Consideraţii ..., p. 14.
144  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
145  Expresia autorului.
146  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 1044/1943, p. 11/�la 75-p. 15/�la 77, p. 19/�la 79-p. 20/�la 80. Textul citat îl găsim 

aproape identic la A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 486/1946.
147  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
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Ultima mare epidemie de ciumă a fost cea începută la sfârșitul anului 1828 și care a 
durat până la jumătatea anului 1830. Bilanţul a fost de 26.302 morţi civili, 9.557 de militari. 
După această dată, ciuma a apărut rar în București și a fost lipsită de violenţă, iar după 1850, 
capitala nu mai cunoaște această boală148.

Apoi a lovit Ţara Românească, în 1830, o invazie de lăcuste, iar în 1831 a avut loc o 
epidemie de holeră149.

Era un obicei în acel timp ca satele să se mute în urma unor epidemii sau a invaziilor 
unor lăcuste. 

Dacă la 1790 se vorbea de Iaz cel mic și Iaz cel mare, după 1812 Iaz cel mare a devenit 
vechiul sat Iazu, deosebit de noul sat Iazu, născut prin noua strămutare a locuitorilor. Cu 
timpul nu s-a mai numit Iazu nou, ci simplu: Iazu.

La 5 decembrie 1826 se hirotonea pentru Iazu (cel vechi), Grigorie sin Apostol, de 
către Mitropolitul Grigorie Dascălul în Biserica S�ntei Mitropolii150. Lăcaşul de cult, ridicat 
înainte de 1790, nu mai era trecut în Catagra�a din 1833151, cuprinzând numele preoţilor 
Judeţului Ialomiţa, semn că existenţa lui se încheiase.

La 1884, în Monogra�a Părintelui Andrei Petru (învăţător la Școala din Comuna 
Iazu) din Caietul său, de fapt un Chestionar lingvistic, la anumite întrebări se fac referiri la 
situaţia celor din Iazu din acele vremi. La răspunsul de la nr. 94. autorul arată că: Despre 
ciobănie zic oamenii că e o meserie ticăloasă ... N-ar � socotit-o aşa o populaţie provenită din 
strămoşi (ungureni sau munteni) ce s-ar � ocupat odinioară cu oiertul şi s-ar � sedentarizat 
la Iazu.

Tot la 1884, din acelaşi Chestionar a�ăm că bătrânii povesteau despre o vreme în 
vechime când erau robi (răspunsul nr. 140), iar aceasta nu poate � decât perioada când erau 
clăcaşi pe moşia Mânăstirii Slobozia.

La 1906, Banca populară Ion Eliade Rădulescu, din Iazu avea pe Părintele Andrei 
Petru, preşedinte şi printre membri pe Apostol R. Moroianu, iar Banca populară Unirea din 
Brătianu, avea pe Nicolae Brânduşe, iar unul din cenzori supleanţi era şi G. Moroianu152. 

Istoricul Parohiei Iazu de la 1 iulie 1923 alcătuit de Părintele Andrei Petru nu tratează 
problema formării satului Iazu, astfel încât nu re�ectă problema raportului dintre cojani şi 
mocani de aici, dar aminteşte pe Radu Moroeanu, bătrân la 1845, anul s�nţirii Bisericii din 
Iazu, care era deja decedat în 1923.

Între oierii care, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, 
foloseau pajiştile alpine vara iar pentru iernat – pajiştile de câmpie şi baltă, în special cele 

148  h�ps://ro.wikipedia.org/wiki/Calamităţi_care_au_afectat_Bucureștiul.
149  h�ps://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolică_din_Cioplea.
150  Pr. G.I. NEGULESCU, Condica ..., p. 357.
151  Profesor Nicolae ŢIRIPAN, Protopopiatul Judeţului Ialomiţa de la 1833 la 1922, în Almanah Bisericesc, Episcopia 

Sloboziei și Călărașilor, 2015, p. 184-185.
152  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 154, 161, 168.
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din Judeţul Ialomiţa erau şi brănenii sau moroienii153. Familia Moroianu a fost probabil 
urmaşă a acelor moroieni.

Într-adevăr, în perioada 1831-1855, între satele din Transilvania din care plecau oierii 
cu turmele la păşune în Ţara Românească erau şi cele din Ţinutul Bran (Bran, Coacăza-
Peştera, Moeciu, Râşnov, Şimon, Sohodol, Şirnea, Tohanu, Zărneşti şi Zbârcioara-Moeciu), 
ai cărui ciobani treceau cu turmele în Dobrogea, ceea ce însemna că dispuneau de un mare 
număr de oi154.

La 1941, documentul Recensământul satelor menţiona foarte clar despre Iazu: Satul 
face parte din Bărăgan iar locuitorii sunt Cojani.

Numai învăţătorul Mihail M. Ionescu, în 1943 precum şi un alt învăţător în 1946 
(căruia nu-i cunoaştem numele, dar care preia aproape identic textul din 1943) vorbesc 
despre în�inţarea satului vecin, Brătianu, din cojani şi mocani.

Abia la 1942, Învăţătorul Dumitru L. Crăciun, în Monogra�a sa vorbește despre 
aşezarea unor ciobani în satul Iazu: 

Se povesteşte că satul Iazu a fost întemeiat de nişte ciobani care coborau cu turmele lor 
de oi de la munte în �ecare primăvară, în anii cei mai îndepărtaţi din urmă, mergând cu oile în 
bălţile Dunării pentru păşunat în timpul verii.

Drumul de coborâre al acestor ciobani oieri a fost pe unde este astăzi Comuna Iazu şi 
ducea până în malul Dunării, în dreptul satului Vadul Oii din Dobrogea. Se povesteşte că în 
trecut pe valea dinspre miazăzi a satului ce trece de la Apus la Răsărit curgea o apă, iar ciobanii 
care poposeau cu oile în acest loc au făcut un stăvilar de pământ pentru ca să proptească apa şi 
să se strângă mai multă la un loc, formând un iaz pentru adăparea oilor.

Cum de altfel aceşti ciobani aveau obiceiul de a sta mai mult timp prin unele locuri, au 
construit la început nişte bordee de locuit, ceva mai la miazănoapte în prelungirea acestei văi. În 
timpul zilei îşi adăpau oile la acel iaz pe care îl făcuseră ei. De la acest iaz şi-a luat numele satul Iazu. 

Dar aceşti ciobani nu au stat mult timp prin aceste locuri şi au mers mai departe în 
Dobrogea, întemeind şi acolo sate, ca dovadă este satul Vadul Oii.

În locul lor au venit alţi ciobani care dând de acest iaz de apă, loc bun de adăpat oile au 
rămas pentru mai mult timp prin aceste locuri, �ind şi iarbă din belşug pentru oi, iar o parte dintre 
ei au rămas chiar de�nitiv în aceste locuri, construindu-şi la început nişte colibe apoi case de locuit, 
astfel s-a întemeiat satul Iazu şi care legendă se păstrează în şcoală din generaţie în generaţie. 

La început, vechii locuitori au fost organizaţi în bordee şi colibe apoi mai târziu şi-au 
construit case într-un număr mai restrâns. 

153  L. CIUPERCĂ, J. CĂCIULĂ, Câmpia Amara – Consideraţii ... .
154  C. CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, Păstoritul transhumant și implicaţiile lui în Transilvania și Ţara Românească 

în secolele XVIII-XIX, Editura Academiei, București, 1976, p. 98-100.
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În anul 1864 s-au făcut primele împroprietăriri. Ţăranii căpătând pământ încep a se 
organiza din ce în ce mai bine înjghebându-şi gospodării mai cu temelie, simţindu-se şi mai strâns 
legaţi de pământul pe care l-au căpătat155.

Transhumanţa la Iazu trebuie văzută în contextul mai larg al acestui fenomen în zonă.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, un factor cu 

importante consecinţe demogra�ce şi economice l-a reprezentat migrarea populaţiei 
transilvănene (numită „ungureni”), din cauze politice, economice şi religioase.

Oierii mocani/ţuţuieni, brăneni/moroieni, săceleni, breţcani, foloseau pajiştile alpine 
vara, dar pentru iernat – pajiştile de câmpie şi baltă, în special cele din Judeţul Ialomiţa.

Ciobanii, pe parcursul deceniilor, menţineau aceleaşi locuri de vărat precum şi de 
iernat156.  În mod obișnuit, coborârea turmelor de la munte spre locurile de iernat din 
Câmpia Dunării și Dobrogea începea de la sfârșitul lui august și dura până în jurul datei de 
20 septembrie, dar semnalul plecărilor se putea da și mai devreme dacă vremea se răcea 
simţitor157. Mulţi oieri preferau bălţile Dunării, unde vârau oile și le hrăneau cu lăstărișul 
pădurilor. (...)

Pătrunderea turmelor oierilor transilvăneni în câmpia dunăreană și în Dobrogea 
constituia un fapt de o importanţă economică deosebită de care ţineau seama moșierii și 
locuitorii direct vizaţi din aceste părţi158.

În Judeţul Brăila, plasa cea mai populată cu târle ardelenești pe timpul iernii era Plasa 
Bălţii, limitrofă cu bălţile Dunării; al doilea loc îl ocupa Plasa Vădeni, care se mărginea spre 
răsărit cu bălţile formate de apele Siretului. (...)

Judeţul Ialomiţa înregistra cea mai deasă reţea de târle așezate la iernat159.
Numărul oilor pentru care se încasau taxe în 1833, din Judeţul Ialomiţa, Plasa Balta, 

din care făcea parte satul Iazu, era de 29.875, iar în 1834 de 35.868, ceea ce și într-un an și 
în celălalt era locul doi între cele 4 Plase (Borcea, Balta, Ialomiţa și Câmpul).

Cea mai largă răspândire în cuprinsul Judeţului Ialomiţa o aveau oierii din Satulung, 
urmaţi de cei din regiunea Brașovului, apoi Bran și Ţara Oltului. Oierii din Mărginimea 
Sibiului predominau în Plasa Borcea160.

În 1844 cele mai multe târle, 355, se a�au în Judeţul Ialomiţa, dintre care 53 (locul 
2 între plase) în Plasa Balta, din care făcea parte și Iazu. Cele mai multe târle se găseau în 
judeţele Ialomiţa și Brăila care, pe lângă șesul Bărăganului, cuprind întregul ţinut de bălţi 
ce atrăgea în mod deosebit pe oieri cu turmele lor. (...) 

155  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar nr. 631/1944.
156  L. CIUPERCĂ, J. CĂCIULĂ, Câmpia Amara – Consideraţii ... .
157  C. CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, Păstoritul ..., p. 109.
158  C. CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, Păstoritul ..., p. 111.
159  C. CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, Păstoritul ..., p. 112.
160  C. CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, Păstoritul ..., p. 113.
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În judeţele dunărene, târlele oierilor transilvăneni erau concentrate în plasele care 
purtau numele de Balta, nume ce explică su�cient caracterul acestor regiuni și motivul 
pentru care le preferau oierii161.

O mare parte din oierii transilvăneni păstrau și pe timpul verii târla în câmpie iar la 
munte trimiteau o parte din turmă. Ca să înţelegem motivele disperării, trebuie să 
cunoaștem că o oaie hrănită în timpul verii la munte dă anual 5-6 kg de brânză, pe când în 
șesul Dunării cantitatea se dublează. Păstrarea târlei în același loc unde se ierna deschidea 
apoi perspective avantajoase pentru desfacerea produselor, pe care oierul nu trebuia să le 
mai treacă peste graniţă în Transilvania162.

Răspunsurile date de oieri la ancheta Ministerului de Finanţe în 1856 con�rmă 
existenţa unei a doua târle, pe lângă cea obișnuită din munţi, întreţinută de unii oieri 
transilvăneni în Câmpia Dunării, considerată de bază în desfășurarea păstoritului, pentru 
că prezenta un caracter mai statornic, ajung la vechimi de câteva decenii163.

La 1856, oierul Ion Mureșanu, din Satulung, intrat prin punctul Bratocea, cu 3026 
oi cuprinse în bilet și 97 oi scoase din bilet, păstra restul vitelor în Slobozia – Ialomiţa, de 
20 de ani.

Unii oieri, cu un număr mai mare de oi, își dispersau turma în mai multe locuri. Astfel, 
Ion Stan Pană din Satulung apare cu o târlă de zece ani în Cornăţei-Ialomiţa, cu a doua la 
Cotroceanca-Brăila și a treia, în tovărășie cu Ion Mureșanu, pe care o are de 20 de ani în 
Slobozia-Ialomiţa, cu un număr total de 8500 de oi și 114 cai. Procedeul dispersării era 
legat nu numai de di�cultatea hrănirii în același loc a unui număr prea mare de vite, dar și 
de avantajele pe care le aveau stăpânii de turme la desfacerea și valori�carea unor produse 
pastorale.

Oierii din Satulung stabiliţi la iernat în Câmpia Brăilei și a Ialomiţei coborâseră în 
primăvara anului 1856 prin următoarele puncte în principat: Bratocea, Radila, Predeluș, 
Tabla Buţii, Breaza, Văleni, Lopătari, Do�ana iar un oier din satul Vale a intrat în Ţara 
Românească prin punctul Grohotiș164.

Vistieria Ţării Românești trimitea în anul 1837 condici șnuruite următoarelor puncte 
vamale de pe malul Dunării, unde funcţionau și carantinele respective: Zimnicea, Giurgiu, 
Olteniţa, Giurgiu, Gura Ialomiţei și Brăila. În 1854 astfel de condici sunt trimise și punctelor 
Calafat și Turnu.

Dintre aceste puncte Brăila, Gura Ialomiţei (Piua Pietrii), Olteniţa și Giurgiu, au 
înregistrat totdeauna cel mai mare număr de vite ardelenești trecând peste Dunăre165.

161  C. CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, Păstoritul ..., p. 115.
162  C. CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, Păstoritul ..., p. 116.
163  C. CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, Păstoritul ..., p. 117.
164  C. CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, Păstoritul ..., p. 118.
165  C. CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, Păstoritul ..., p. 119.
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Arhimandritul Gavriil Slobozeanul a zidit biserică pentru credincioșii din satul Iazu, 
la 27 octombrie 1845. 

La secularizarea averilor mânăstireşti, în 1864, s-a făcut exproprierea moşiei 
mânăstireşti şi împroprietărirea locuitorilor de aici cu locuri de casă şi teren agricol.

La 1873, Iazu era un sat de bordeie, cu un vechi pod, de pământ, ridicat în vechime 
pentru Iazul vechi166.

Pacea de la Slobozia 
12/24 august 1807

Relatăm acest eveniment istoric, deoarece s-a desfăşurat foarte aproape de Iazu. 
La 1807 găsim că s-au dat lupte între turci şi ruşi la Fierbinţi, încheindu-se 

Pacea de la Slobozia.
Ajungând la Nistru, Imperiul rus nici nu se gândea să se oprească aici. La 22 noiembrie 

1806 izbucnea noul război ruso-turc, purtat în întregime pe teritoriul Ţărilor Române. 
Ca dovadă a intenţiilor Rusiei, deja la 8 ianuarie 1807 Poarta acuza Rusia că tratează 

Principatele ca pe o posesiune a sa, amestecându-se grosolan în treburile lor interne. 
La 12 decembrie 1806, ţarul Alexandru I adresa un manifest plin de promisiuni 

divanurilor principatelor. El asigura divanurile că la va păzi „de toate relele care ameninţă 
pământul lor” și că le va apăra „sloboda lucrare a credinţei, desfășurarea tuturor privilegiilor și 
obiceiurilor lor.” 

În continuarea înaintării lor nestăvilite, rușii au ajuns rapid în apropiere de București, 
învingând primele trupe turcești ieșite în întâmpinare la Fierbinţi (11 decembrie 1806). 

Bucureștiul a fost ocupat la 23 decembrie de trupele generalului de origine sârbească 
Miloradovici. Acolo rușii l-au pus domn pe Alexandru Ipsilanti.

În acest timp, marile puteri occidentale începeau să ia poziţie faţă de con�ictul ruso-
turc. În funcţie de interesele proprii, ele începeau să sprijine o parte sau alta din cele a�ate 
în război. 

Franţa, adversara Rusiei, se apropia de Turcia. În schimb, Anglia, adversara Franţei, 
încerca slăbirea Imperiului otoman. 

La 25 ianuarie 1807, ambasadorul Angliei la Constantinopol, Arbuthnot, cerea Porţii 
între altele cedarea principatelor către Rusia167.

I perioadă – de la trecerea Nistrului în luna noiembrie 1806 a armatei ruse a lui I. 
Michelson și până la încheierea Armistiţiului de la Slobozia (12/24 august 1807). 

166  BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Manuscrisul Românesc 227, ... .
167  Ion CALAFETEANU, Cristian POPIȘTEANU, Politica externă a României, Editura Știinţi�că și Enciclopedică, 

București, 1986, p. 95-96; h�p://www.istoria.md/articol/431/Războiul_ruso_turc_din_1806_1812.
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În această perioadă, armata rusă, ce număra un efectiv de 33000 de oameni, a ocupat 
fără lupte cetăţile Hotin, Bender, Akkerman, adică tot teritoriul dintre Nistru și Dunăre, 
cu excepţia unor puternice cetăţi de pe Dunăre (Ismail, Brăila ș.a.). 

Constantin Ipsilanti, venind la 15/27 decembrie 1806, împreună cu trupele ţariste 
la București, a adresat o circulară către ispravnici, vestindu-i că a sosit ca „Domn amândurora 
Ţărilor Moldova și Valahia”.

Domnul Moldovei Alexandru Moruzi rămăsese �del Porţii și se retrăsese peste 
Dunăre, astfel încât autoritatea lui Constantin Ipsilanti se răsfrângea asupra ambelor 
Principate, însă acest principe fanariot nu se bucura de susţinerea boierimii locale și intrase 
în con�ict cu generalul rus Miloradovici.

A II-a perioadă – Armistiţiul de la Slobozia (august 1807 – primăvara 1809). 
În perioada nominalizată, reieșind din stipulaţiile Tratatului de la Tilsit (1807), prin 

medierea diplomaţiei franceze, s-a încheiat la 12/24 august 1807 Armistiţiul de la Slobozia, 
conform căruia armatele părţilor beligerante urmau să �e evacuate din Principate. 

Alexandru I, �ind hotărât să-și stabilească frontiera imperiului pe linia Dunării, nu 
și-a retras trupele, iar la 17 februarie 1808 l-a destituit de�nitiv pe Constantin Ipsilanti din 
scaunul Principatelor.

A III-a perioadă – de la reînceperea ostilităţilor militare în primăvara anului 1809 
și până la semnarea păcii în luna mai 1812. 

Pe parcursul acestei perioade, pretenţiile teritoriale ale Rusiei, care cerea Dunărea 
drept hotar, se loveau de rezistenţa diplomatică a otomanilor. 

Marele vizir i-a ripostat lui M. I. Kutuzov: „Vă dau Prutul, nimic mai mult; Prutul ori 
războiul”. Kutuzov a reușit în 1811 să schimbe raportul de forţe în favoarea Rusiei, 
repurtând cu forţe numeric inferioare victoria de la Rusciuk (22 iunie/4iulie 1811), ulterior 
încercuind trupele otomane în lagărul lor de la Slobozia, de pe malul stâng al Dunării (la 23 
noiembrie) ele au capitulat. Cât de prost mergeau treburile în armata ţaristă ne vorbește și 
faptul că în acești șase ani de război s-au succedat șapte comandanţi-șe� ai Armatei 
Dunărene („Moldavskaia armiia”), dintre care doi au fost comandanţi interimari iar cel 
de-al optulea, P. V. Ciceagov, a preluat postul de comandant-șef de la M. I. Kutuzov, deja 
după semnarea tratatului de pace168.

Perioada domniilor regulamentare 
1834-1848

Cea mai importantă urmare a Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu a fost faptul că 
în 1822 se numesc la conducerea Ţării Românești și a Moldovei domni 

proveniţi dintre boierii români autohtoni.

168  h�p://www.1812.md/razboiul-care-ne-a-inghitit-1806-1812/.
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Începe în istoria Principatelor perioada numită a domniilor pământene (1822-1828), 
întrerupte în 1828 de regimul ocupaţiei rusești, ca urmare a războiului ruso-turc, încheiat 
prin pacea de la Adrianopol (1829). 

Au fost numiţi Ioniţă Sandu Sturdza (1822-1828), pentru Moldova și Grigore al 
IV-lea Ghica (Grigore Dimitrie Ghica; 1822-1828), în Ţara Românească.

Perioada aceasta este destul de lentă în privinţa modernizării statului, �ind întreruptă 
de ocuparea Principatelor Române de către Rusia (1828-1834).

În urma ocupaţiei din 1928, Rusia plănuia o prezenţă militară mai de durată în 
Principate, pe care o pregătește prin elaborarea Regulamentelor Organice, care trebuiau 
să joace rolul unor constituţii.

Comisiile de redactare ale regulamentelor s-au întrunit la Bucureşti şi Iaşi, forma 
�nală a actelor urmând să �e dată la Saint Petersburg.

După 1828, prezenţa rusă a devenit foarte vizibilă nu doar din punct de vedere militar, 
ci şi al deciziilor politice. Instituţiile politice erau complet subordonate autorităţilor de 
ocupaţie ruseşti.

Pavel Kisele� era reprezentantul ţarului în Principate pentru aplicarea tratatului de 
la Adrianopol şi preşedinte plenipotenţiar al Divanurilor, în fapt guvernator cu autoritate 
deplină asupra celor două ţări, până în anul 1834, când au fost puşi domni români, 
Alexandru Ghica si Mihail Sturdza. Această perioadă este cunoscută sub numele de perioada 
domniilor regulamentare (1834-1848). 

Regimul de ocupaţie rusesc a adus în Principate un număr impresionant de „specialişti” 
ruşi a�aţi în slujba Rusiei, de la o�ţeri şi clerici, până la ingineri, medici, naturalişti sau istorici. 
P rezenta lor (primii apar după jumătatea secolului al XVIII-lea) dovedeşte un interes al 
Rusiei pentru Principate.

Cele două Regulamente Organice, adoptate în mai, respectiv octombrie 1831, în 
Ţara Românească şi Moldova, au îndeplinit pentru câteva decenii funcţiile unor constituţii 
şi au dat naştere a ceea ce istoriogra�a de astăzi numeşte regimul regulamentar169.

Conservator în esenţă, Regulamentul Organic a iniţiat totuşi o perioadă de reforme, 
care au pus baza occidentalizării societăţii locale. Regulamentul a con�rmat parţial 
guvernarea tradiţională (inclusiv conducerea de către hospodari) şi a oferit celor două 
principate primul lor sistem comun de guvernare.

Succesul comerţului cu grâne a fost asigurat de o abordare conservatoare a proprietăţii 
private, care a restricţionat drepturile ţăranilor de a exploata în folos propriu loturile de 
pământ închiriate pe moşiile boiereşti. Regulamentul le permitea să consume aproape 70% 
din recolta totală, iar boierii aveau dreptul să îşi folosească o treime din proprietate în orice 
mod doreau.

169  ro.scribd.com/doc/79613526/Domniile-Pamantene-Si-Regulamentare#
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Micile proprietăţi, create după ce Constantin Mavrocordat abolise iobăgia în anii 
1740, s-au dovedit a � mai puţin productive în faţa competiţiei marilor proprietari de 
pământuri. Boierii au pro�tat de pe urma situaţiei, întrucât tot mai mulţi ţărani proprietari 
de pământ au fost obligaţi să recurgă la arendarea pământului, ei datorând în continuare 
zile de muncă stăpânilor lor.

Reglată de Regulament ca �ind de până la 12 zile pe an, prestarea de muncă în folosul 
boierilor era totuşi mai redusă ca importanţă faţă de alte regiuni ale Europei. Ţăranii se 
bazau pe vite pentru a-şi suplimenta veniturile şi a avea o resursă de alimente în plus, iar 
păşunile rămâneau proprietatea exclusivă a boierilor. De aceea ei erau obligaţi să accepte 
mai multe zile de lucru în folosul boierului respectiv, pentru dreptul de a folosi păşunile, 
ajungând astfel la nivelul Europei Centrale din acest punct de vedere, fără ca aceste zile să 
�e reglementate de lege.

Mai multe legi din acea perioadă re�ectă o preocupare pentru limitarea dreptului 
ţăranilor de a evita prestarea zilelor de muncă în folosul boierilor prin achitarea unei sume 
de bani în schimb, lucru ce a oferit boierilor o forţă de muncă pentru a face faţă cererii tot 
mai mari pentru cereale pe pieţele străine.

Din punct de vedere al accesului la pășuni, Regulamentul împărţea ţăranii în trei 
categorii, în funcţie de avere: �untaşii, care, prin de�niţie, aveau 4 animale mari și una sau 
mai multe vaci (puteau folosi aproximativ 4 hectare de pășune); mijlocaşii — două animale 
mari și o vacă (- aproximativ 2 hectare) și codaşii — oameni care nu aveau avere și nu puteau 
folosi pășunile.

Împărţirea s-a păstrat la Împroprietărirea din 1864170.
Am expus toate aceste date despre Regulamentul Organic pentru că interesează Articolul 

nr. 140 al acestui document, unde se stipula alinierea satelor de către proprietarii de moşii.
Avem două mărturii despre respectarea acestui articol la Manasia-Ialomiţa:
Efrem Obrenovici (1790-1856), deşi străin de naţie, în baza dreptului feudal a pornit 

la Manasia la următoarele înfăptuiri: (...); în 1840 aliniază satul, acţiune la care ia parte 
ginerele său Alexandru, însoţit de Gheorghe Friptu; lasă 5000 de metri pătraţi pentru zidit 
biserica cea nouă, ca să aibă o curte frumoasă, nu ca în alte sate unde biserica este înghesuită 
între alte clădiri, lasă loc de şcoală şi de primărie171.

şi
Fire muncitoare, Efrem Obrenovici se apucă în 1840 să alinieze satul Manasia, deoarece 

în uzul vremii nu se ţinea de estetică și �ecare își punea casa unde vrea172.

170  h�ps://ro.wikipedia.org/wiki/Regulamentul_organic.
171  Preot Adrian Lucian SCĂRLĂTESCU, Preot Corneliu Ion STAN, Manasia în Manuscrisul Părintelui Mihail Marinescu 

(1640-1972), Editura Anca, 2011, p. 17.
172  Pr. A. L. SCĂRLĂTESCU, Pr. C. I. STAN, Manasia ..., p. 20
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Dacă astăzi instituţiile Manasiei, Biserica, Primăria, Şcoala (veche), sunt toate într-un 
singur loc, neînghesuite, ci aerisite, aceasta se datorează prinţului sârb Efrem Obrenovici 
care a aplicat cu responsabilitate Articolul nr. 140 al Regulamentului Organic.

Acţiunea de creare a unei vetre noi (cea actuală) a satului Albești-Ialomiţa, în 1839, 
era în concordanţă cu acţiunea de aliniere a satelor din perioada regulamentară. 

În 1839, proprietar la Albeşti era Anca Obrenovici, pe care o găsim și 1864. Deoarece 
tatăl ei, Efrem Obrenovici, a aliniat satul Manasia în 1839-1840, probabil că tot el a 
supravegheat și mutarea pe noua vatră a străvechiului sat Albești. La Manasia, prinţul sârb 
a fost ajutat în acţiunea sa de aliniere de către ginerele său, Alexandru, și de către Gheorghe 
Friptu. Posibil să-i � luat și la Albești173.

Am menţionat aici exemplul prinţului Efrem Obrenovici pentru a înţelege că la Iazu, 
proprietară �ind Mânăstirea Slobozia, aceasta trebuia să-şi asume alinierea satului şi grija 
pentru viitoarele instituţii: Biserica, Primăria, Şcoala. Mânăstirea a găsit de cuviinţă să 
înceapă cu Biserica.

Notarul Ioan Fetecău, în 1915, arăta că la 1790 locuitorii din vechiul sat Iazu nu erau 
împroprietăriţi şi locuiau în mod temporar pe moşia Iazu, despre care notarul ştia că 
aparţinea Călugărului Gavrilă/ Gavriil Slobozeanu, pe care o stăpânea de când cu Domnia 
Fanarioţilor, deşi noi vedem din alte documente că moşia Iazu era a Mânăstirii Slobozia174.

Arhimandritul Gavriil Slobozeanu a construit Biserica din Iazu �e ca administrator 
al moşiei Iazu, proprietatea Mânăstirii Slobozia, �e ca proprietar al acesteia.

Construcţia Bisericii din Iazu  
cu materiale de la Mânăstirea Slobozia-Ialomiţa 

1845

La 1807, când s-a încheiat aici armistiţiul de la Slobozia, între oștile rusești și cele 
otomane, Mânăstirea Slobozia semăna cu o cetate cu ziduri puternice, imposibil 

de escaladat. La 1814 se arăta că mânăstirea era de multe ori călcată de oștiri grele și că pe 
lângă ea s-au întâmplat războaie care i-au pricinuit stricăciuni. Fiind la drum trebuia să 
primească mereu trecători ceea ce ducea la multe cheltuieli.

Cutremurul din 1838 a afectat clădirile mânăstirești care au fost refăcute parţial de 
către Egumenul Gavriil, cel care a și rezidit biserica.

Cutremurul din 23 ianuarie 1838 a fost unul dintre cele mai violente, cu epicentrul 
în Vrancea, magnitudinea de 7.5 Mw și cu pagube materiale și de vieţi omenești: 73 morţi, 
14 răniţi175.

173  Preot Adrian Lucian SCĂRLĂTESCU, Florentina VASILE, Albești, în Manuscrisul Învăţătorului Constantin ȘTEFAN, 
Editura Anca, 2008, p. 51.

174  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
175  h�ps://ro.wikipedia.org/wiki/Listă_de_cutremure_în_România#1821_-_1904.
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În 1845 Arhimandritul Gavriil Slobozeanu reface mânăstirea și cu materialele de la 
Biserica mică din Mânăstirea Slobozia construiește Biserica din Iazu.

La 1848, odată cu încheierea lucrărilor de refacere a Mânăstirii Slobozia, egumenul 
a pus următoarea Pisanie, în limba greacă:

Biserica ..., pe care Matei vodă în Slobozia postelnicului Ianache Caragea la 1634 întâi 
a clădit-o iar, căzând de cutremur, a ridicat-o din temelie, aşa cum se vede şi ca �umuseţe şi ca 
mărime, arhimandritul şi egumenul acesteia, Gavriil din Smirna, �ind domn Gheorghe Dimitrie 
Bibescu.

Vechea Pisanie a dispărut176.
Prima știre despre un preot la Biserica de zid din Iazu, construită la 1845 este din 

anul 1849: (108) David sin Ilie, hirotonisit preot pe seama Bisericii cu hramul Sfântul Ierarh 
Nicolae de la satul Iazul, Plasa Balta, sud Ialomiţa, de Prea S�nţia sa Părintele Agatonichias 
chir Grigore în Biserica Sfânta Ecaterina, 1849 octombrie 31177.

Într-un Inventar al Mânăstirii Slobozia, din anul 1854, a�at la A.N.I.C., Fond 
Ministerul Culturii şi Instrucţiunii Publice, Dosar 4054/1854 (cotă veche)/ Dosar 
427/1854 (cotă nouă), la Capitolul Moşiile mânăstirii este trecut:

1. Lata, cu doă sate Iazul şi Smirna, biserică noă în satul Iazul, băcănie şi cârciumă.

Un bun agricultor: 
Ștefan Stănescu 

1867

La 1 octombrie 1867, într-un Proces-verbal întocmit la Slobozia, de către juriul 
Concursului de produse agricole privind numele câștigătorilor se arată că:

Subscrișii convocaţi în juriul pentru Concursul de producte agricole și de vite adunându-
se astăzi în Comuna Slobozia sub președenţia d(omnu)lui prefect al districtului și având 
în vedere mostrele aduse din partea cultivatorilor din district după părerea cea mai 
conștiincioasă a opinat:

1)  În a se da premiul I medalia de argint d(omnu)lui N. Amira pentru calităţile 
însemnate de grâne de Banat cultivate la moșia Rădulești ce o ţine d(umnea)lui 
în arendă.

2)  A se da de asemenea premii d(omnu)lui G. Arion pentru porumb și deosebite 
opt varietăţi de produse cultivate pe moșia d(umnea)lui, Eliza.

3)  A se da medalii de aramă premiul al doilea domnilor: Tudor Ion, din Bărcănești, 
pentru grâu indigen; Iamandi Caraghiosu, arendașul moșiei Chioara, pentru grâul 
de America. Ştefan Stănescu, din Comuna Iazu, pentru secară;

176  V. NICOLAE, Ctitoriile ..., p. 97-98. 
177  Preot Niţișor CAZACU, Matei CAZACU, Hirotoniile săvârșite în Eparhia Mitropoliei Ungrovlahiei între anii 1834-1852, 

Partea a III-a (1847-1852), în „Glasul Bisericii”, nr. 5-6, 1972, p. 635.
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4)  A se da premii întâi medalii de argint d(omnu)lui Iulian Vrabiescu pentru doi boi 
de o frumuseţe extraordinară, care după încredinţarea d(omnu)lui subprefect al 
Plășii Balta s-a crescut în tamaslâcul178 său de la moşia Frăţileşti.

În urma acestei deciziuni d(omnu)l prefect a distribuit premiile sus-arătate la toate 
persoanele prezente, afară de cele cuvenite d(omni)lor Tudor Ion, Iamandi Caraghiosu și 
Neculai Amira, care, nea�ându-se de faţă, au rămas a se trimite de către d(omn)nii 
subprefecţi respectivi.

Pe lângă cele de sus se constată că la concursul de vite prezentându-se numai vreo 
șase indivizi cu vite, boi, cai și vaci de calităţi cu totul ordinare nu s-a găsit pe nimeni de a 
se răspunde darea premiului de aramă.

Președintele Prefect,/ Membrii comisiei/ Indescifrabil179

După cum s-a văzut, unul dintre premiaţi a fost şi bunul agricultor din Iazu, Ștefan 
Stănescu.

15 noiembrie 1873

Prima încercare monogra�că despre Iazu aparţine Învăţătorului Ștefan 
IONESCU, prin răspunsul său la Chestionarul Arheologic al lui Alexandru 

Odobescu (BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Manuscrisul Românesc 227, Răspunsul 
învăţătorilor la Chestionarul lui Alexandru ODOBESCU, Judeţul Ialomiţa, f. 238f, 239f, 239v).

Servicii poştale în apropiere de Iazu 
1796-1875

Evoluţia așezării a fost in�uenţată de așezarea sa pe drumul care venea de la 
Călărași și Slobozia către Brăila.

Într-un document din 1796, privind serviciul poştal, se arăta că distanţa dintre 
Bucureşti şi Brăila, trecând aproape de Iazu, trebuia parcursă în 34 de ore180.

În 1841 antreprenorul drumului poştal al Brăilei a fost obligat a transporta Gazeta 
Brăilei, fără a pretinde vreo plată şi a o expedia în tot cuprinsul Principatului181.

Pentru periodul 1856-1861 drumurile poştale s-au aranjat în 8 despărţiri. Întâia 
despărţire era: Bucureşti – Urziceni – Brăila – Galaţi şi din Urziceni prin Buzău – Râmnicu 
Sărat – Focşani, cu 764 cai182. S-a mărit numărul drumurilor pe care circulau trăsuri învelite 

178  TAMAZLÂC, tamazlâcuri, s.n. (înv.) = 1. loc de îngrășare a vitelor. 2. cireadă de vite (boi, vaci și tauri).
179  A.N.I.C.., Fond Ministerul Agriculturii, Serv. REAZIM, Dosar 444/1867, f. 29, orig., în TEZAUR, 1991, doc. 184, p. 

217-218.
180  Constantin I. MINESCU, Istoria Poștelor Române, București, 1916, p. 129.
181  C. I. MINESCU, Istoria ..., p. 159.
182  C. I. MINESCU, Istoria ..., p. 192.
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– braşovence, sub numele de diligenţe, de două ori pe săptămână. Pentru ruta Bucureşti 
– Brăila – Focşani s-au �xat un număr de 8 trăsuri183.

La 1 aprilie 1869 erau 3 curse pe săptămână cu diligenţa între Buzău – Brăila – Galaţi184.
În perioada 1870-1871 s-au dat în circulaţie mai multe linii de căi ferate, ocazie cu 

care s-a suprimat marea arteră de diligenţe între București – Ploiești – Buzău – Focșani – 
Roman – Iași, Buzău – Brăila – Galaţi, ș. a. și s-au în�inţat altele185.

În septembrie 1872 a început funcţionarea serviciului poștal rural în Ialomiţa186. 
Cursa poştală se făcea Luni, Miercuri şi Vineri, plecându-se de la o�ciul Slobozia la 

orele 6 dimineaţa187.
În 1874-1875 s-a în�inţat o�ciu telegrafo-poştal la Slobozia188.

Împroprietăririle de la 1864 şi 1879

Moșia Lata-Sărata a Mânăstirii Slobozia a fost trecută după anul 1863 în 
proprietatea statului şi pe această moşie s-au făcut împroprietăriri.

În Marele Dicţionar Geogra�c de la 1901 se arată că:
După Legea rurală din 1864, s-au împroprietărit pe moşie 229 locuitori, iar după 

Legea din 1878 s-au mai împroprietărit 113; neîmproprietăriţi se mai găsesc 201 locuitori. 
Acest număr de locuitori împroprietăriţi se găsesc pe întreaga moşie Lata-Sărata, adică în 
două comune, iar în Comuna Iazul se a�ă împroprietăriţi 141 locuitori şi neîmproprietăriţi 
114189.

La 1915, Notarul Ioan Fetecău arăta că la Iazu s-au împroprietărit la 1864 un număr 
de 127  locuitori, iar la 1879 s-au mai împroprietărit 17 însurăţei, în total 144 
împroprietăriţi190.

Cel mai credibil document este însă A.N.I.C., Fond Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul Ialomiţa, Dosar nr. 665. De aici a�ăm că la 
1 ianuarie 1875 s-a întocmit un Tabel cuprinzând suprafeţele de teren agricol primite prin 
împroprietărirea din 1864. Matricola nominală de locuitori împroprietăriţi în virtutea legii 
rurale. În Comuna Iazu, din Plasa Balta, situaţia era următoarea191: cu 4 boi/fruntaşi: 90 
locuitori cu un total de 990 pogoane; cu 2 boi/mijlocaşi: 19 locuitori cu un total de 148,1 
pogoane şi cu braţele/codaşi: 5 locuitori, cu un total de 23,3 pogoane; suma banilor 

183  C. I. MINESCU, Istoria ..., p. 193.
184  C. I. MINESCU, Istoria ..., p. 283.
185  C. I. MINESCU, Istoria ..., p. 320.
186  C. I. MINESCU, Istoria ..., p. 334.
187  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 134-135.
188  C. I. MINESCU, Istoria ..., p. 337.
189  M.D.G.R., volumul IV, București, 1901, p 28-29.
190  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
191  A.N.I.C., Fond Reforma agrară din 1864, Judeţul Ialomiţa, Dosar nr. 698/1875, f. 128, 215, 272, 268, orig. în TEZAUR, 

doc. 187, p. 221.
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despăgubiri anuale: 14238,36 lei; deci un total de 114 locuitori. La aceştia se adaugă 12 
numai cu locul pentru casă şi grădină, rezultând un total �nal de total 126 de persoane din 
Iazu împroprietărite la 1864.

După acelaşi document, la Iazu s-au împroprietărit la 1879 un număr de 17 persoane, 
între care, la nr. 4, era şi Părintele David Iliescu, la nr. 14. - Părintele Andrei Petru iar Şcoala 
şi Cimitirul la nr. 18 (49,89 ari în sat plus 8 ha şi 48,11 ari în câmp, adică în total 8 ha şi 98 
de ari/18 pogoane)  şi respectiv nr. 19 (1 ha şi 49,67 ari/ 3 pogoane în câmp).

1877-1887 
Neînţelegeri între ţărani şi arendaşul Anastase Alexiu

La 13 septembrie 1877, şase locuitori din Comuna Iazu adresau o reclamaţie 
Primăriei Slobozia prin care se plângeau că arendaşul moşiei Slobozia, 

Anastase Alexiu, păştea oile pe pământurile lor. În încercarea lor de a goni animalele, 
ciobanii arendaşului au opus rezistenţă cu bâte iar unul dintre ciobani, sub privirile 
arendaşului, a rănit cu un cuţit pe Constantin Pentelei192.

La 22 februarie 1882, mai mulţi locuitori din Iazu adresau subprefectului Plășii 
Ialomiţa o plângere prin care arătau că Anastase Alexiu nu-și respecta clauzele contractului 
de învoială semnat cu ei, în sensul că în loc de 3 ani, așa cum se învoiseră iniţial, le lăsase 
pământul doar 2 ani, dându-l apoi altor ţărani care acceptaseră unele condiţii impuse de 
acest arendaș193.

La 27 august 1887, subprefectul ordona primarului Comunei Slobozia să intervină 
pe lângă arendaş pentru apărarea drepturilor ţăranilor care-l reclamau pe Anastase Alexiu 
că le percepea taxe mari cu prilejul vânzării unor produse în cadrul bâlciurilor locale194.

1884 
Monogra�a Părintelui Andrei Petru

În Caietul Preotului Andrei Petru, învăţător la Școala din Comuna Iazu, de fapt 
un Chestionar lingvistic, la anumite întrebări se fac referiri la situaţia celor din 

Iazu din acele vremi: ocupaţii, îmbrăcăminte, alimentaţie, băuturi, obiceiuri la căsătorie, 
horele, amintirea clăcăşiei, credinţe, obiceiuri, etc195.

Răscoala de la 1888

Evenimentele legate de mişcările ţărăneşti din 1888 în Iazu au rămas în 
documentele vremii: o telegramă, un Comunicat şi un articol de ziar.

192  S.J.A.N. IALOMIŢA, Fond Primăria Slobozia, Dosar 81/1877, �la 50, în Constantin TUDOR, Mișcări și �ământări 
ţărănești în Judeţul Ialomiţa în anii 1878-1887, în Cultură și civilizaţie la Dunărea de Jos, II, Călărași, 1986, p. 257, 261.

193  S.J.A.N. IALOMIŢA, Fond Primăria Slobozia, Dosar 94/1882, �la 50, în C. TUDOR, Mișcări ..., p. 258, 261.
194  S.J.A.N. IALOMIŢA, Fond Primăria Slobozia, Dosar 112/1887, �la 50, în C. TUDOR, Mișcări ..., p. 258, 261.
195  BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Manuscrisul Românesc 3424, Răspunsuri ... .
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Telegrama No. 154/0, Prezentată la Călăraşi No. 390 cl..., cuvinte 85 grupe ..., data 
22/4 ora ... m ... t ..., transmisă de ... No. ... data 22/4 ore 8 m ... t ... are următorul conţinut:

Prim Ministru Buc(ureşti)./ Afară de Milosesci au fost azi o(a)re care agitaţii în 
Comunele Iazu, Jilavele şi Buesci.

Se anunţase o răscoală la Maltezi unde s-a trimis trupe cu un tren special.
Până în acest moment nu mi s-a semnalat nici o ciocnire.
Săteni din această comună, în număr de 200, telegra�ază că vor numai să schimbe 

primaru(l) şi că vor � liniştiţi.
Am promis ancheta şi satisfacţia dorinţ(e)i de vor avea dreptate.
În celelalte parte ale districtului ordinea complectă.
Prefect Ialomiţa Vinesi196.
La 11 aprilie 1888 într-un Comunicat, emis la Bucureşti, privind modul de desfășurare 

a răscoalei ţărănești în Judeţul Ialomiţa în zilele de 10 și 11 aprilie. Parte neo�cială se arăta că:
În Judeţul Ialomiţa toate punctele dinprejurul Urzicenilor și de pe drumul de �er 

s-au găsit în liniște; astfel ordinea domnește în Comunele Obilești, Lehliu, Dâlga, Sărulești 
și Paicu. În Obilești s-au arestat acum 2 zile căpeteniile care agitaseră acea regiune și de 
atunci sătenii au ieșit la muncă.

În Comunele Iazu, Jilavele, Buești, obștea locuitorilor s-a agitat cerând destituirea 
primarului. Prefectul a ordonat de îndată anchetă spre a da dreptate ţăranilor deoarece 
plângerile lor sânt juste. 

Într-un singur loc forţa armată a trebuit să facă un act de rigoare, în seara de duminică 
la Miloșești cete răzvrătite s-au năpustit asupra arendașului, preotului și primarului 
proferând strigăte de moarte, un detașament din Regimentul 23 Dorobanţi neputând 
restabili ordinea a întrebuinţat arma. 

Un răsculat a căzut, iar câţiva din ceilalţi au putut � arestaţi chiar asupra faptului.
În ziua de 11 însă, colonelul Lahovari raportează că liniștea e completă de la un cap 

la celălalt al judeţului și că a început mișcarea de deconcentrare a dorobanţilor.
În tot restul ţării linişte deplină197.
Ziarul „Universul”, din 13/25 aprilie 1888, a re�ectat şi el evenimentele din Iazu:
Ialomiţa. Eri a fost oarecare agitaţiune în Comunele Iazu, Jilavele şi Bueşti. S-a anunţat 

şi din Maltezi răscoale, unde s-au trimis trupe. Până acum nu se ştie dacă s-a făcut vreo 
ciocnire. Sătenii din această comună, în număr de 200 telegra�ază prefectului, cer a le 
schimba primarul şi apoi vor intra în linişte. Comunele Dălga, Ciochina, Balaciu, Balaciu 
de jos, Mehliu-Puscu, Săvuleşti, Gurbăneşti şi Obileşti au intrat în ordine.

Din Obileşti s-au arestat 25 revoltaţi. 

196  Mihail ROLLER, Răscoala ţăranilor din 1888, Editura Academiei, 1950, p. 158.
197  „Monitorul O�cial”, nr. 11 din 12 aprilie, 1888, p. 213, în TEZAUR, doc. 218, p. 242; M.ROLLER, Răscoala ..., p. 261.
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Eri la 7 dimineaţa cete de ţărani au înaintat la Miloşeşti spre casa arendaşului strigând 
ca să-l omoare. Tot asemenea, strigau că au să omoare pe preot şi pe primar. Venind armata 
aceste cete au rezistat şi după somaţii s-au tras focuri.

Unul a căzut mort; ceilalţi răsculaţi s-au împrăştiat198.
După cum se poate concluziona, la 1888, la Iazu au fost agitaţii, dar nu de amploarea 

celor din alte sate, unde ţăranii s-au arătat ameninţători la adresa primarului.

24 martie 1890

Drumurile erau destul de nesigure. Astfel în seara zilei de 24 martie 1890, Anica 
Stănescu din Comuna Iazu, înapoindu-se din oraşul Brăila, după ce a ieşit din 

Comuna Cioara Radu Vodă, intrând pe moşia Iazu, a fost ajunsă din urmă de trei indivizi 
călări, înarmaţi cu ciomege. Aceştia au oprit căruţa, au bătut atât pe pasageră, căreia i-au luat 
28 de lei, cât şi pe vizitiul Gheorghe Capră. În cele din urmă, autorii acestui jaf au fost prinşi199.

1891

La 1891-1892, Comuna Iazu făcea parte din Plasa Balta-Ialomiţa. Aceasta avea 
atunci 47 comune și 106 cătune; Subprefect pe Popescu Constantin și Ajutor 

pe Nicolescu Ioan; la Judecătoria de ocol Jude pe Pribegeanu Ștefan și Ajutor pe Stănescu 
Marin; Medicul de Plasă - Iampolis I. Lic.

Iazu era o comună rurală cu un cătun200.

1894

Comerciantul Marin Chirculescu, pictorul Nicolae I. Stănescu, Preotul Andrei 
Petru din Comuna Iazu, precum și Ioan Brebeanu, din Gara Ianca, au dăruit 

Bisericii din Iazu câte o candelă de argint în valoare de 63 lei.201

1895-1896

Moşia Lata şi Sărata sau Iazu s-a arendat lui Temistocle Geavide pe termen de 
un an cu începere de la 1 aprilie 1895202. 

În ianuarie 1895, Oprea I. Șăitan, din Comuna Iazu închiria o prăvălie cu beci de 
pământ, două magazii cu capacitatea de 4000 de chile și grădină cu pomi.

198  M. ROLLER, Răscoala ..., p. 263.
199  „Ialomiţeanul”, 15 aprilie 1890, p. 2.
200  Anuarul naţional al României, almanah de adrese pentru comerţ, industrie și administraţie publică din București și districte, 

1891-1892, București, p. 546-547.
201  „Vocea Bisericii”, 1 octombrie 1894, p. 8.
202  „Ialomiţeanul”, 25 martie 1895, p. 3.
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Voind să lichideze, vindea foarte avantajos marfa din prăvălie: 36 vase de vin şi ţuică, 
manufactură, puţină braşovenie, băcănie şi diferite alte băuturi în cantităţi mici203.

În intervalul 1 septembrie 1895-1 septembrie 1896, au fost mai mulți bolnavi de 
scarlatină în câteva comune, printre care și Iazu204.

Între jurații ordinari ai Curții cu jurați, din sesiunea care începea la 1 iulie 1896, se 
a�au și Mihalache Dițescu și Dragomir Chirculescu, din Iazu205.

Numărul familiilor necununate din Comuna Iazu era de 9 cu un total de 11 copii206.
În ziua de 18 august 1896 a ars armanul locuitorului Răducan N. Băceanu, din Iazu. 

Recolta sa de grâu, de pe cele 17 pogoane și jumătate ale sale, a fost distrusă, cauzându-i o 
pagubă de 1300 lei207.

1897-1900

Comuna Iazu, comună rurală din Judeţul Ialomiţa avea primar pe Chiru Stan, 
iar notar pe Petre Anghelescu208.

Primăria Iazu publica, la 17 martie 1897, un anunţ de licitaţie pentru data de 7 aprilie 
1897, în vederea arendării pe 3 ani, cu începere de la 1 aprilie 1897, a taxelor axizului 
băuturilor spirtoase şi gaz, arendare separată pe cătune209.

Itinerariu(l) de zilele �xate în care au a lucra comisiunile comunale de ianuarie 1901, 
pentru exerciţiul 1900-1901, prevedea pentru Circumscripţia 11: Comuna Smirna în ziua 
de 4 ianuarie 1901 şi Comuna Iazu în ziua de 5 ianuarie 1901210.

În 1897, Primarul Comunei Iazu a adunat 50 de lei pentru ajutorul inundaților din 
partea următorilor: Preot Andrei Petru 10 lei, Petcu B. Dobrinescu 6 lei, Anton I. Dobrinescu 
3 lei, Dragomir Chirculescu 3 lei, Zainea V. Păunescu 2 lei, Grigore A. Cherșunaru 1 leu, 
Marcu Rosemblat 10 lei, Nițu Udrea 1 leu, Oprea Șeitan 10 lei și Marin Chriculescu 4 lei211.

La 26 aprilie 1898, întrunindu-se Consiliul Comunal Iazu, au fost aleși, cu unanimitate, 
Chiru Stan ca primar și Ghiță Gh. Pasceanu, ca ajutor de primar212.

Consiliile Comunelor Iazu și Gârbovi au fost dizolvate. Pentru Iazu, Comisia 
interimară a avut în componență pe Apostol S. Moroianu, Dumitrache Vasile Grigore și 
Grigore S. Popescu213.

203  „Ialomiţeanul”, 12 ianuarie 1895, p. 3.
204  „Gazeta Ialomiței”, 15 decembrie 1896, p. 2.
205  „Gazeta Ialomiței”, 20 iunie 1896, p. 2.
206  „Gazeta Ialomiței”, 28 august 1896, p. 2.
207  „Gazeta Ialomiței”, 1 septembrie 1896, p. 2.
208  Nicolae STOICESCU, Anuarul Judeţului Ialomiţa pe anul 1900, București, 1900, p. 60.
209  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 30 martie 1897, p. 1-2.
210  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 31 decembrie 1900, p. 1.
211  „Gazeta Ialomiței”, 29 iunie 1897, p. 3.
212  „Gazeta Ialomiței”, 10 mai 1898, p. 1.
213  „Gazeta Ialomiței”, 7 iunie 1898, p. 1.
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S-au validat alegerile consiliilor comunale în mai multe localități, printre care și Iazu214.
Itinerariu(l) de zilele �xate în care au a lucra comisiunile comunale de ianuarie 1902, 

pentru exerciţiul 1901-1902, prevedea pentru Circumscripţia 11: Comunele Smirna şi Iazu 
în zilele de 4 şi 5 ianuarie 1902215.

În 1901, în Tabloul de comunele care compun �ecare secţie de jandarmi din Judeţul 
Ialomiţa, Comuna Iazu făcea parte din Secţia II, Slobozia, alături de Comunele Albeşti, 
Andrăşeşti, Bora, Ciulniţa, Cosâmbeşti, Griviţa, Larga, Miloşeşti, Marsilieni, Perieţi, Poiana, 
Pribegi, Slobozia şi Smirna. Erau şase secţii: Călăraşi, Slobozia, Urziceni, Lehliu, Feteşti şi 
Ţăndărei216.

În acelaşi an, în Tabloul de împărţirea comunelor Judeţului Ialomiţa în 4 Circumscripţii 
sanitare cu reşedinţele lor şi circumscripţiile administrative din care fac parte pe anul 1901, 
Comuna Iazu făcea parte din Circumscripţia Sanitară Balta, cu reşedinţa medicului în Piua 
Pietrii217.

În Marele Dicţionar Geogra�c al României, vol. IV, editat în 1901, sunt mai multe 
referiri despre locuri din preajma Comunei Iazu:

O împărţire a Judeţului Ialomiţa în plăşi s-a făcut prin Legea organizării administrative, 
votată de Corpurile Legiuitoare la 1 noiembrie 1892. După această lege judeţul era împărţit 
în 7 plăşi. Plasa Ialomiţa de jos, cu reşedinţa în Comuna Slobozia, cuprindea 14 comune, 
între care se a�a şi Iazu. Celelalte erau: Poiana, Larga, Ciulniţa, Bora, Cosâmbeşti, Mărculeşti, 
Sudiţi, Frăţileşti, Ograda, Bucul, Smirna şi Pribegi218.

În Judeţul Ialomiţa, Statul poseda 59 proprietăţi, între care se a�a şi Iazul sau Lata 
Sărata, în Plasa Ialomiţa-Balta, situată în partea de N-E a Judeţului Ialomiţa219. 

Urme de cetăţi sau întăriri militare, despre care istoria nu spusese încă nimic, erau 
la Cetatea-Fetei, Crăsani, Iazu, Ulmul, etc220.

Iazu era comună rurală în Judeţul Ialomiţa, Plasa Ialomiţa-Balta, situată în partea de 
Nord a plasei, la hotarul spre Judeţul Brăila.

Teritoriul comunei avea suprafaţa de 11500 ha şi se întindea între comunele: 
Murgeanca, Miloşeşti, Slobozia, şi Cioara, din Judeţul Brăila. 

Moşia era proprietate a statului, cunoscută sub numele de Iazul şi Lata-Sărata. Înainte 
de secularizarea mânăstirilor închinate aparţinea Mânăstirii Slobozia din acest judeţ şi a 
fost arendată pe anii 1885-1895 cu 127.700 lei. Pe această moşie, deosebit de Comuna Iazu, 
se mai a�a şi Comuna Smirna.

214  „Gazeta Ialomiței”, 22 noiembrie 1898, p. 3.
215  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 16 decembrie 1901, p. 5-6.
216  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 3 iunie 1901, p. 2.
217  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 21 octombrie 1901, p. 4.
218  M.D.G.R., volumul IV, București, 1901, p 15; A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 26.
219  M.D.G.R., volumul IV, București, 1901, p 8, 15.
220  M.D.G.R., volumul IV, București, 1901, p 10.
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Teritoriul comunei era brăzdat de Valea Strachina, numită şi Lata Sărata, pe care se 
a�au lacurile: Feroiu, Uşurelu, Lacul Tătarului şi Maţe Arse.

Comuna Iazu se compunea dintr-un singur sat, situat pe partea de Nord a coastei 
văii Lata Sărata.

Avea o şcoală de băieţi, cu 30 elevi, condusă de un învăţător, Părintele Andrei Petru, 
salariat de stat şi comună; o şcoală de fete, cu 14 eleve, o învăţătoare, Irina Vasilescu, 
salariată de comună221.

Localul şcolii era clădit de comună.
Comuna avea o biserică, deservită de 2 preoţi şi 2 dascăli.
Populaţia comunei era de 243 familii, sau 1046 su�ete: 564 bărbaţi şi 482 femei; 

1035 români, 2 greci şi 9 de alte naţionalităţi; 1037 creştini ortodocşi şi 9 mozaici; 258 
agricultori; 6 meseriaşi, 6 comercianţi; 5 profesii libere; 50 muncitori şi 16 servitori. Ştiau 
carte 169 persoane.

Contribuabili erau 135.
Vite erau: 470 cai, 776 boi, 843 oi, 5 bivoli şi 300 râmători.
Venitul comunei era de 4143 lei iar cheltuielile se ridicau la suma de 5444 lei222.
Movila Marcului era o movilă în Judeţul Ialomiţa, Plasa Ialomiţa-Balta, formând 

hotarul dintre moşiile Iazul, din Judeţul Ialomiţa şi Chichineţul, din Judeţul Brăila223.
Murgeanca, era o comună rurală, în Judeţul Ialomiţa, Plasa Ialomiţa-Balta, situată la 

Nordul Plăşii şi limitându-se cu teritoriul comunelor: Ţăndărei, Iazu, din Judeţul Ialomiţa 
şi Cioara Doiceşti, din Judeţul Brăila224.

1901

La 10 aprilie 1901, Dumitru Teodorescu, basul Operei Române și �ica sa Elena 
Teodorescu au dat un concert în folosul restaurării Bisericii Sfântul Nicolae 

din Călărași. Între spectatori s-a a�at și Preotul și Învățătorul Andrei Petru225.
 S-au proiectat și s-a �xat licitație pentru construirea mai multor podețe, printre 

care unul pe Valea Ciorii/ Valea Dușmănoaia între Comunele Murgeanca și Iazu, în valoare 
de 1625 lei226, fapt pentru care un grup de locuitori de vază din Iazu (Gheorghe R. 
Marinescu, Bucur Andrei, Nicu Apostol, Tudorache Stan, Radu Moroianu, Dumitrache 
Dobre, Constantin Stan, Dragomir Chirculescu și alții), la 6 noiembrie 1901, mulțumeau 
public Prefectului Județului Ialomița Atanasie Stoianescu și revizorului comunal Savu 
Constantinescu227.

221  N. STOICESCU, Anuarul ..., p. 48.
222  I. I. PROVIANU, Dicţionar Geogra�c ..., p. 170-171; M.D.G.R., volumul IV, București, 1901, p 28-29.
223  M.D.G.R., volumul IV, București, 1901, p 236.
224  M.D.G.R., volumul IV, București, 1901, p 423.
225  „Comercialul”, 14 aprilie 1901, p. 2.
226  „Gazeta Ialomiței”, 21 octombrie 1901, p. 1.
227  „Gazeta Ialomiței”, 11 noiembrie 1901, p. 3.
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1902

Biserica din Cătunul Brătianu, Comuna Iazu s-a s�nţit în 1902, la 8 noiembrie. 
În acelaşi an s-au s�nţit Bisericile din Comunele Axintele şi Cătunul Oltina, 

Comuna Şocariciu228.
Într-un Tablou de tinerii recruţi pentru contingentul 1903 repartizaţi corpurilor notate 

în dreptul lor, care în ziua de 11 noiembrie 1902 n-au răspuns la chemare şi care pe 11 noiembrie 
au fost daţi nesupuşi, �gurează şi persoane născute în Iazu: Coman Dumitru, Păcală Ioan 
pentru Regimentul 5 Ialomiţa No. 23229. 

În anul 1902, s-a construit un podeț de lemn, de 4m deschidere, între Slobozia și 
Iazu230.

În același an, s-a în�ințat Societatea Misticilor Creștini Ortodocși, prin Manifestul dat 
publicității la 16 aprilie, cu scopul de a se cultiva în sânul membrilor ei amoarea creștină. Între 
membrii acestei societăți se a�au și Preoții Andrei Petru, de la Iazu și Ioan Bercuș, de la 
Slobozia Nouă231.

La sfârșitul anului 1902, după validarea alegerilor comunale, la Iazu, consilierii aleși 
au fost: Gheorghe R. Marinescu, Mihalache Georgescu, Nițu Dumitrache, Niță Lințu, 
Tudor Slotea, Radu Zaloiu, Ion Dumitru, Barbu Bărăganu și Nicolae Radu232, dintre care 
Gheorghe R. Marinescu-primar, iar Mihalache Georgescu-ajutor de primar233.

1903

Itinerariul Consiliului de Revizie al Judeţului Ialomiţa pentru clasa anului 1904 
prevedea ca 754 de tineri, din mai multe comune ale Plasei Balta-Ialomiţa, să 

se prezinte în zilele de 15-25 februarie 1903 la Comuna Slobozia. Între aceştia se a�au şi 
tineri din Iazu234.

Doctorul Nicolae Petrescu (�ul Preotului Andrei Petru), medicul Plășii Balta Ialomița, 
în ziua de 21 februarie 1903, a constat, la Brătianu, 4 cazuri de angină difeterică, dintre care 
unul mortal și a declarat epidemie235. Doctorul Nicolae Petrescu, medicul Spitalului din 
Slobozia, a fost numit medic secundar al Spitalului Județean din Călărași236.

Primarul Comunei Iazu a raportat telegra�c prefecturii că Temistocle Geavide, 
pentru că nu mai era arendaș al moșiei Iazu, a îndemnat locuitorii să facă petiții la minister 

228  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 8 ianuarie 1904, p. 1.
229  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 28 februarie 1902, p. 10-12.
230  „Gazeta Ialomiței”, 24 martie 1902, p. 2.
231  „Gazeta Ialomiței”, 28 aprilie 1902, p. 3
232  „Gazeta Ialomiței”, 22 decembrie 1902, p. 3.
233  „Gazeta Ialomiței”, 29 decembrie 1902, p. 2.
234  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 6 februarie 1903, p. 7; „Gazeta Ialomiţei”, 9 februarie1903, p.2.
235  „Gazeta Ialomiței”, 2 martie 1903, p. 1.
236  „Gazeta Ialomiței”, 6 aprilie 1903, p. 2.
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prin care să ceară pământ din moșiile Iazu și Cioara-Radu Vodă iar aceștia s-au dus cu toții 
la primar cerându-i să le redacteze petițiile237.

1904

Între 1902-1904 toate Comunele Judeţului Ialomiţa fuseseră legate prin 
telefon238. La 28 martie 1904, Şoseaua Călăraşi-Slobozia-Iazu era bună dar avea 

nevoie de pietriş pe o lungime de 370m239.
În 1904, Comunele Judeţului Ialomiţa s-au repartizat în şase circumscripţii medicale. 

Comuna Iazu, alături de Comunele Slobozia, Perieţi, Pribegi, Poiana, Larga, Ciulniţa, Bora, 
Cosâmbeşti, Bucu, Griviţa, Smirna, Amara şi Mărculeşti, făcea parte din Circumscripţia III 
medicală240.

Primarul Comunei Iazu, Gheorghe R. Marinescu, publica un anunţ de licitaţie publică, 
prevăzut în ziua de 24 iunie 1904, pentru arendarea pe termen de 5 ani, începând din 
toamna anului 1904, a unor terenuri din cătunul Brătianu litera A:

- 2000 m2 loc destinat pentru primărie;
- 5000 m2 loc destinat pentru şcoală şi
- 2500 m2 loc destinat pentru casă de sănătate, 
locuri rămase în primirea comunei după Legea înstrăinării bunurilor statului, din 1896, 

până când noul sat se va forma noua comună.
Secretar la primărie era �oma (Georgescu)241.
În Lista de cei care au reuşit la examenul de secretari de primărie, primul este G.R. 

Marinescu – Iazu242.
În Plasa Slobozia-Iazu a plouat mărunt toată ziua de 15 august 1904, în afară de 

Comunele Smirna și Crunți, unde a plouat numai o jumătate de oră243.
S-a în�ințat in�rmerie rurală în Plasa Iazu, în Comunele Crunți cu 8 paturi, Grivița 

cu 5 paturi, Iazu și Smirna cu câte 6 paturi244.
În Lista de concurenţii reuşiţi la examenul de secretari de primărie, de la 20 septembrie 

1904, în ordinea clasi�caţiunei �gurează al treilea G.R. Marinescu – Iazu245.

237  „Gazeta Ialomiței”, 2 martie 1903, p. 1.
238  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 137.
239  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 6 februarie 1903, p. 7; 
240  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 29 aprilie 1904, p. 1.
241  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 20 iunie 1904, p. 12.
242  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 1 august 1904, p. 6.
243  „Gazeta Ialomiței”, 22 august 1904, p. 3.
244  „Gazeta Ialomiței”, 22 august 1904, p. 3.
245  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 10 octombrie 1904, p. 7.
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14 mai 1905, Slobozia 
Contract de muncă

Încheiat între locuitorii Comunei Slobozia şi arendaşul moşiilor Bucu şi Iazu. 
Contract de muncă,/ Între subsemnaţii locuitori muncitori pălmaşi, domiciliaţi 

în Comuna Slobozia, Judeţul Ialomiţa şi dumnealui Stavro Cavadia, arendaşul moşi(e)i 
Bucu şi Iazu, a intervenit prezentul contract de muncă în următoarele condiţiuni:

I. Noi locuitorii declarăm că, la apărata trebuinţă ce am avut pentru întreţinerea 
familiilor noastre, am rugat pe dumnealui Stavro Cavadia, de ne-au avansat sumele ce se 
prevăd în dreptul numelui �ecăruia şi pe care sume noi le-am primit ca avans pentru a-i 
munci, în vara curentei, la maşinile de trier de la începutul treierului de rapiţă şi până la 
terminarea tuturor recoltelor, cu preţ de lei 3 (trei) pe zi perechea, adică bărbatul cu nevasta 
sa, iar fetele şi �ăcăi(i) de la 16 ani în sus, se va plăti cu lei 1,20 (una şi douăzeci bani) de 
cap pe �ecare zi.

II. Ca întreţinere, dumnealui arendaşul este obligat a ne da mâncarea obicinuită de 
trei ori pe zi.

III. Noi locuitorii ne obligăm ca la prima vestire să �m toţi la lucru fără nici o opunere 
sau rea voinţă, �ind responsabili unul pentru altul spre a nu lipsi la începerea lucrului şi nici 
a părăsi maşina în timpul lucrului afară de cazuri binecuvântate.

Pentru care am făcut prezentul contract.
Rugând şi pe autoritatea respectivă de l-au autenti�cat conform legii,14 mai 1905246.

1905-1906

Iazu. Comună rurală (Plasa Iazu), în apropiere de staţia de drum de �er Cioara, 
3016 locuitori, 2 școli rurale, una în Comuna Iazu și una în cătunul Brătianu.

Primar, Marinescu Gheorghe. Ajutor, Dumitrache N. Secretar, Georgescu Toma.
Învăţători: Lixeanu Nedelcu, Preot Petru Andrei. Învăţătoare, Vasilescu Irina.
Preoţi: Georgescu Manea, Petru Andrei.
Agricultor (Arendaș): Cavadia Stavru (Iazu sau Lata-Sărata)
Băcan: Teodorescu Gheorghe. Brutar: Chiţan Gheorghe. Cârciumari: Bâtcă 

Dumitru, Catinescu Ion, Chirculeascu Dragomir, Chirculescu Marin, Dinu Gheorghe, 
Georgescu M., Ilie Ion Neagu, Păcală Radu, Păunescu Ioana Z., Păunescu Petre, Soceanu 
Ion �., Udrea Niţu, Urse Stancu.

Cereale (comercianţi de): Rosenbla� Avram, Șăitan Oprea.
Lemnari : Grigorescu Ghiţă, Grigorescu Stan, Vasilescu Dumitrache.
Manufactură: Goldenberg Rosa247.

246  S.J.A.N. IALOMIŢA, Fond Primăria oraș Slobozia, Dosar 192/1905, f. 5, orig., în TEZAUR, doc. 234, p. 260-261.
247  Anuarul naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei întocmit de Emile MELBERT, 1905, București, 

1905, p. 208; Anuarul naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei întocmit de Emile MELBERT, 
1906, București, 1906, p. 208; 
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Participarea la Expoziţia Generală Română 
1906

La Expoziţia Generală Română, din 1906, dedicată împlinirii a 40 de ani de la 
urcarea pe tron a regelui Carol I al României, de la Iazu a participat:

1) Părintele Paroh Andrei Petru, cu porumb şi grâu248, precum şi
2) Şcoala din Iazu cu:
  a) O cămaşă de noapte, de pânză.
  b) O cămașă de zi, de pânză.
  c) Una pernă brodată pe indian.
  d) O pereche panto� brodaţi cu lână, pe etamină.
  e) O faţă de masă cusută pe etamină cu mătase.
  f) Un șervet de pânză cusut cu roșu249.

1906

Din punctul de vedere sanitar, Judeţul Ialomiţa se împărţea în 6 circumscripţii, 
între care se a�a Circumscripţia IV Piua Petri, cu reședinţa în Comuna Piua 

Petrei, și care avea medic pe doctorul Al. Păun, care funcţiona de la 6 septembrie 1904. Din 
această Circumscripţie făcea parte și Iazu250.

Agenţii sanitari au fost în�inţaţi prin „legiuirea întărită cu domnescul o�s Nr. 552 
din 27 martie 1853”. La început purtau numele de felceri, iar mai târziu de vaccinatori și 
agenţi sanitari.

În Judeţul Ialomiţa, în anul 1906 erau 29 de agenţi sanitari, între care și Lucian Tudose, 
pentru Comunele: Griviţa, Iazu, Miloșești și Smirna251.

În Judeţul Ialomiţa erau 29 moașe, între care și Maria Luchian, pentru Comunele: 
Griviţa, Iazu, Miloșești și Smirna252.

Prin jurnalul Sfatului administrativ extraordinar din 4 noiembrie 1886, întărit cu 
o�sul Nr. 339, din 26 mai 1840, s-au prevăzut primii medici veterinari.

Serviciul veterinar de judeţe a fost reorganizat prin regulamentul din 21 iunie 1869, 
când s-au în�inţat medici veterinari pentru �ecare judeţ, care erau subordonaţi medicilor 
primari de judeţe și „veterinarului șef al raionului respectiv”.

248  EXPOZIŢIUNEA GENE�LĂ ROMÂNĂ 1906, Călăuza o�cială și Catalogul Expoziţiunii, București, Socec, 1906, 
p. 25.

249  Catalogul lucrărilor expuse la Expoziţia Jubiliară din 1906, București, 1906, p. 36.
250  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 47-48.
251  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 49-50.
252  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 51.
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Circumscripţia III, cu reședinţa în Comuna Slobozia avea medic veterinar ajutor pe 
Alexandru Popescu, care funcţiona de la 1 februarie 1906. Din această Circumscripţie făcea 
parte și Comuna Iazu253.

În anul 1843, Obștesca Adunare a întocmit proiectul „Deslușitor al art. 164 din 
Regulamentul organic atingător de zilele ce este dator săteanul să facă pentru dregerea 
drumurilor”.

Legea din 22 noiembrie 1851 a transformat într-o dare de bani lucrul celor 6 zile, pe 
care �ecare sătean era dator să facă pe an, întinzând această dare asupra tuturor locuitorilor.

Legea drumurilor din 1866 a revenit la sistemul lucrării șoselelor în natură, stabilind 
5 zile care trebuiau lucrate de �ecare locuitor și în caz că lucrarea în natură nu se făcea la 
timp, zilele se transformau în bani, după preţurile stabilite în �ecare an de Consiliul 
Judeţean.

Acest sistem a fost menţinut și prin Legea drumurilor din 1906.
Judeţul se împărţea la 1906 în 7 Circumscripţii tehnice. Circumscripţia II-a, cu 

reședinţa în Comuna Ţăndărei, era condusă de D.D. Lăzărescu, conductor cl. II-a, care 
funcţiona de la 1 octombrie 1901, având sub ordinele sale pe picherul E�imie Dragomirescu, 
care avea reședinţa în Piua Petrei și pe Lepădătescu, șef de cantonieri, cu reședinţa în 
Ţăndărei.

De această circumscripţie aparţinea și Iazu254.
Șoseaua judeţeană Călărași-Slobozia-Iazu, cu lungimea de 42 km, pleca de la marginea 

orașului Călărași și mergea aproape paralel cu linia ferată până la Comuna Slobozia. De aici 
cobora până la platoul Bărăganului la Comuna Bora, unde trecea râul Ialomiţa și se îndrepta 
spre Comuna Iazu, prin Comuna Slobozia și satul Slobozia-Nouă. 

Din lungimea ei de 42 km se găseau pietruiţi 370 m, între bariera orașului Călărași 
și linia ferată, iar terasamente erau făcute pe o lungime de 200 m. Restul lungimii de 41 km, 
500 m se a�a în stare de drum natural.

Pe această șosea se găseau un podeţ de piatră și 3 de lemn, dar cantoane și plantaţii 
nu se făcuseră255.

Din punctul de vedere �scal, Judeţul Ialomiţa se împărţea în 6 circumscripţii de 
control și 40 de percepere. Între acestea se a�a și Circumscripţia III, cu reședinţa în Comuna 
Ţăndărei, având controlor pe Hristache Tănase și între comunele componente și Iazu.

Între Circumscripţiile de percepere era și Circumscripţia XXXIV, având ca perceptor 
pe Ioan Tătaru și se compunea din Comuna Iazu256.

Judeţul Ialomiţa avea un tribunal cu o singură secţie, trei judecători de ocoale și 96 
judecătorii comunale. Judecătoria ocolului Slobozia, cu reședinţa în Comuna Slobozia, avea 

253  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 61 și 63.
254  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 71-72.
255  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 74, 77-78.
256  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 91-93.
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sub jurisdicţia sa și Comuna Iazu. Judecător al ocolului era C.N. Dobrescu, gre�er – G. 
Popescu și arhivar – M.M. Diţescu257.

Regimentul 5 Ialomiţa Nr. 23 s-a în�inţat la Iași, la 1 aprilie 1858, sub guvernul 
căimăcămiei prinţului N.C. Vogoride, sub denumirea de Regiment de Vânători. El era 
compus din 2 batalioane și �ecare batalion din 4 companii.

În 1880, prin decretul Nr. 1163, din 1 iulie, s-a schimbat numele regimentului în 
acela de Dorobanţi Ialomiţa Nr. 23, cu reședinţa la Călărași.

În anul 1891, acest regiment s-a încorporat cu 2 companii din Regimentul 5 de linie, 
formând al treilea batalion permanent și 2 batalioane teritoriale.

Tot la această dată regimentul a luat numele de Regimentul 5 Ialomiţa Nr. 23.
Regimentul avea patru companii teritoriale. Dintre acestea, Compania X, cu reședinţa 

în Comuna Ţăndărei și comandant pe căpitanul T. Enescu, avea în componenţă și Comuna 
Iazu258.

Judeţul Ialomiţa se împărţea în 28 circumscripţii poștale rurale. Circumscripţia XIV, 
cuprindea și Comuna Iazu.

Cursa poștală se făcea Luni, Miercuri și Vineri, plecându-se de la o�ciul Slobozia la 
orele 6 dimineaţa259.

Între Băncile populare din Judeţul Ialomiţa erau și:
Ion Eliade Rădulescu. 
În�inţată la 7 martie 1902, în Comuna Iazu. Avea un capital de 22.154 lei.
Consiliul de administraţie se compunea din: Preotul Andrei Petru, președinte și 

Apostol R. Moroianu, Niţă Udrea, Stroe Năstase, Anghel Gheorghe și Petre Bangă, membri.
Din comisia cenzorilor și supleanţilor făceau parte: Preotul Manea Georgescu, Vasile 

Andreescu și Chiru Stan, cenzori și C. Stanciu și Dumitru N. Udrea, supleanţi.
Unirea. 
În�inţată la 1 aprilie 1904, în satul Brătianu, Comuna Iazu. Avea un capital de 13.210 lei.
Consiliul de administraţie se compunea din: Nicolae Brândușe, președinte și Niţă 

Lenţu, Barbu Bărăgan, C. Baboi, N. Condruz și Radu Rusenoi, membri.
Din comisia cenzorilor și supleanţilor făceau parte: Constantin I. Vasile, Constantin 

Seceleanu și Dumitrache Nicolae, cenzori; Ion Oprescu și G. Moroianu, supleanţi260.
Moșia statului Lata-Sărata, din Comuna Iazu, cu o suprafaţă de 2250 hectare de 

câmp, era arendată lui Stavru Cavadia, pentru perioada 1903-1913, cu arendă anuală de 
56.240 lei. Această moșie fusese proprietatea Mânăstirii Slobozia261.

257  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 103-104.
258  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 113-114.
259  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 134-135.
260  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 154, 161, 168.
261  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 181.
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Judeţul Ialomiţa este împărţit în două ocoale silvice, care ţineau de Regiunea a patra 
silvică, cu reședinţa la Buzău. Fiecare din aceste ocoale erau administrate de câte un șef de 
ocol.

Ocolul silvic Slobozia, cu reședinţa în Comuna Slobozia, avea șef pe C. Opran și 
cuprindea și Comuna Iazu262.

Între arendașii Judeţului Ialomiţa, Stavru Cavadia era arendașul moșiei Iazu, din 
Comuna Iazu, proprietate a statului263.

Comuna Iazu avea două sate: Iazu, reședinţa comunei, și Satul Nou litera A. Brătianu.
Populaţia comunei era de 2.943 locuitori: 1.484 bărbaţi și 1.459 femei. Contribuabili 

erau 540.
Numărul prestatorilor era de 458, dintre care: 154 cu braţele, 229 cu 2 vite, 73 cu 

patru vite și 2 cu 6 vite.
După Bugetul anului 1906, venitul comunei era de 19.233,63 lei iar cheltuielile de 

lei 19.233, 36 lei, astfel încât Capitalul consemnat era de 3 lei.
Comuna avea 7 ha pământ arabil.
În comună erau două școli: una la reședinţă, instalată într-un local al ei, care a fost 

construit în 1905 și care costase 12.251 lei.
După ultimul recensământ, copii în vârstă de școală erau 142, dintre care 141 înscriși.
Școala Iazu avea un învăţător, Preotul Andrei Petru, și o învăţătoare, Irina Vasilescu264.
Cea de a doua școală era în satul Brătianu, instalată într-un local cu chirie.
Copii în vârstă de școală erau 470, dintre care 135 înscriși.
Școala Brătianu avea învăţător pe Nedelcu Lixeanu, absolvent de școală normală.
Amândouă școlile aveau 14 hectare și 15 ari pământ arabil.
În Comuna Iazu erau două biserici: una la Iazu, cu hramul Sfântul Nicolae, parohială, 

construită în 1845, unde slujea Preotul Andrei Petru și cealaltă în satul Brătianu, cu hramul 
S�nţii Voievozi, �lială, construită în 1903, la care o�cia slujbe o�cia Preotul Manea 
Georgescu.

Biserica avea 19 ha pământ arabil.
Autoritatea comunală se compunea din: D.N. Udrea, primar; N. Dumitrache, ajutor 

de primar; Chiru Stan, M. Diţescu, T. Zlotea, G. Dinu, D. Croitoru, I. Donciu și G. Radu, 
consilieri.

262  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 189.
263  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 213, 216.
264  Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei, 1905, Institutul de Arte Gra�ce Eminescu, București, 

1905, p 208; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei, 1906, București, 1906, p. 208; 
Anuarul General al României, 1907, București, 1907, p. 446; Anuarul General al României, 1908, București, 1908, p. 446; 
Ministerul Instrucţiunii și al Cultelor, Anuarul o�cial, Ploești, 1910, p. 576.
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Funcţionari comunali erau: M. Călinescu, secretar, intrat în funcţie la 5 noiembrie 
1905, absolvent al școlii primare; G. Hristofe, scriitor, intrat în funcţie la 8 aprilie 1906, 
absolvent al școlii primare; Ioan Tătaru, casier și G. Poteca, șef de garnizoană.

Primăria era instalată într-un local proprietate a comunei, care fusese construit în 
1889 și costase 6.800 lei.

Juraţi comunali erau Tache Crăciun, Anton Dobrinescu, Stanciu Decu, Stanciu 
Dragomir, G. Mușeat și Radu Rusenoi265.

Distanţa de la Comuna Iazu la Reședinţa judeţului era de 60 km iar distanţa de la 
Comuna Iazu la reședinţa plășii de care aparţinea, Plasa Ţăndărei-Iazu, era de 24 km266.

În anul 1906 s-a construit un podeţ în Comuna Iazu şi unul în Valea Lata Sărata267.

Răscoala de la 1907

În Ialomiţa, Răscoala din 1907 s-a manifestat sub forma unor frământări şi 
agitaţii intense, care au cuprins mai ales comunele aşezate de-a lungul celor 

două linii ferate ce traversau judeţul: Bucureşti-Constanţa şi Bucureşti-Urziceni. Acestea 
nu s-au putut generaliza în manifestări violente datorită prezenţei masive a armatei268. 

La 10 martie 1907, prefectul Judeţului Ialomiţa cerea interzicerea trimiterii ziarelor, 
deoarece grupuri de ţărani aşteptau în gările de pe ruta Bucureşti-Constanţa ziarul 
Universul269. 

În Ialomiţa anului 1907, erau întinse moşii ale unor oameni politici ai timpului: 
Gheorghe Gr. Cantacuzino, Dinu Brătianu, Alexandru Marghiloman etc., fapt pentru care 
măsurile de înăbuşire a oricăror încercări de răscoală au fost luate cu rapiditate270. 

Cu ocazia mișcărilor ţărănești de la 1907, la Iazu au fost semnalate încercări de 
ridicare a populaţiei nemulţumite de abuzurile arendașului grec Stavru Cavadia.

La 15/28 martie 1907, într-o telegramă trimisă de către Ministrul de Interne 
Constantin I. Nicolaescu, de la București, Prefectului Judeţului Ialomiţa se arăta:

La Comunele Iazu şi Cioara, �ind temeri de tulburări contra d(omnu)lui Cavadia, vă 
atragem în mod special atenţiunea şi vă rugăm a face să se ia de urgenţă toate măsurile posibile 
de prevenire.

De asemenea, într-o altă telegramă, din aceeași zi, trimisă din Călărași către Ministrul 
de Interne, de către Prefectul Judeţului Ialomiţa, Atanase Stoianescu, se precizează:

Răspund notei d(umnea)v(oastră). de azi:
Comuna Cioara e în Judeţul Brăila.

265  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 320-321.
266  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 464.
267  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1907, p. 23.
268   Marea răscoală a ţăranilor din 1907, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1967, p. 337.
269   Marea răscoală ..., p. 333.
270   Marea răscoală ..., p. 334.
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Pentru Comuna Iazu am luat toate măsurile posibile de prevenire.
Arendaşul Cavadia n-a făcut încă învoielile pe anul curent, voind a le îngreuna.
Am chemat administratorul moşiei şi i-am arătat necesitatea de a face mai curând 

învoielile, dacă nu mai uşoare cel puţin ca anul trecut, spre a contribui astfel la liniştea locuitorilor.
Mi-a făgăduit a merge în Brăila să ia înţelegere cu d(omnu)l. Cavadia.
Ar � bine ca prin d(omnu)l. Prefect de Brăila, d(omnu)l. Cavadia să �e îndemnat la 

aceasta271.

1907-1908

Comuna Iazu face parte din cercul Simnicea, locuitori 2943, contribuabili 530.
Reședinţa inspectorului comunal. Inspector comunal, Girează Pastia C.

Ţine de judecătoria ocol. cu reședinţa la Slobozia. O�ciu telef. și poșta.
Primar, Udrea Dumitru N. Secretar, Călinescu Mihail.
Perceptor, Tătaru Ioan, circ. 34 Iazu.
Învăţători, (Preot) Andrei Petre, Lixeanu Nedelcu, Vasilescu Irina.
Instructor militar, Răducanu Nicolae, caporal.
Preoţi, Georgescu Manea, Petru Andrei.
Bibliotecă populară.
Bănci populare, Ioan Eliade Rădulescu și Unirea.
Președinte, Andrei Petru, Brândușe Nicolae.
Medic, Alexandru Păun cu reședinţa la Ţăndărei. In�rmerie.
Veterinar, Popescu Al. cu reședinţa la Slobozia.
Comp(ania). teritorială Nr. 10 Regimentul 5 Ialomiţa Nr. 3.
Comandant, Enescu, căpitan. Şef de garnizoană, Potecă George.
Arendași, Cavadia Stavro.
Cereale, Loghisiadis Mihail, Rosenbla� Avram, Rubinstein Sima, Soceanu Ion272.
În 1907 la Iazu s-au manifestat următoarele bolii epizootice: pneumonia contagioasă 

şi variola la oi273. În 1908 – febra a�oasă274.
Într-o Publicaţiune a Primăriei Iazu, din 1908, semnată de primarul Dumitru Udrea 

şi secretarul Mihail Călinescu, se anula o ordonanţă de plată emisă de primărie şi care fusese 
pierdută275.

271   ACADEMIA ROMÂNĂ, Documente privind marea răscoală a ţăranilor de la 1907, București, 1984, vol. III, doc. 4 și 
5, p. 209-210.

272  Anuarul general al României, 1907, p. 446; Anuarul general al României, 1908, p. 446.
273  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1907, p. 19.
274  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1908, p. 36.
275  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 27 martie 1908, p. 6.
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La 1908, odată cu punerea în aplicare a legii celei noi a judecătoriilor de ocoale, cu 
începere de la 1 mai, aveau să funcţioneze în Judeţul Ialomiţa opt judecătorii de ocol. 
Comuna Iazu făcea parte din IV. Judecătoria rurală Slobozia, care mai avea arondate 
Comunele rurale Slobozia, Amara, Bora, Ciulniţa, Cosâmbeşti, Griviţa, Ion Ghica, 
Miloşeşti, Perieţi, Poiana, Pribegi şi Smirna276.

După noua Lege pentru organizarea Comunelor rurale, Judeţul Ialomiţa avea 90 de 
comune cu 208 sate şi 4 cătune. Între acestea se a�a şi Comuna Iazu cu satele Iazu şi 
Brătianu277.

După noua Lege comunală din 1908, plasele din Judeţul Ialomiţa erau următoarele: 
Plasa Balaciu (...), Plasa Ciocăneşti (...), Plasa Eliza Stoeneşti (...), Plasa Ciochina (...), 
Plasa Feteşti (...), Plasa Lehliu (...), Plasa Piua-Petri (...), Plasa Roseţi (...), Plasa Rovine 
(...), Plasa Slobozia (...), Plasa Ţăndărei (având Comunele Bucu, Frăţileşti, Iazu, Mărculeşti, 
Murgeanca, Ograda, Sudiţi, Ţăndărei – reşedinţă), Plasa Urziceni (...)278.

Conform noii Legi de organizare a Comunelor rurale şi a administratorilor de plăşi 
s-au repartizat notarii comunali după veniturile comunelor: 35 Clasa I, în Comunele: (...), 
Iazu, (...); 35 Clasa a II-a (...); 20 Clasa a III-a (...)279.

Itinerariul Consiliului de revizie al Judeţului Ialomiţa pentru formarea contingentului 
1910 era în Comuna rurală Slobozia, în zilele de 1-10 martie 1909, pentru a revizui tinerii 
din mai multe localităţi, printre care şi Comuna Iazu280.

1909-1910

Iazu: locuitori 3023, contribuabili 548. Banca, Ion Eliade Rădulescu, capital 
29.813 lei.

Islaz com. 599, Vite 2443. Arendași, Cavadia Stavru.
Cârciumari: Georgescu M., Păunescu I., Ene I.G.
Comercianţi: Chirculescu D., Chirculescu M., Goldenberg Roza, Păunescu I., Logadis 

M., Rubinstein Sima, Soceanu I. T., Vasilescu C., Georgescu G281.
La 1 aprilie 1909 s-au efectuat alegeri de epitropi, pentru o perioadă de 5 ani. La Iazu 

a fost ales Constantin Ștefan282.
Primarul Comunei Iazu, Niţu Dumitrache, anunţa la 8 august 1909, o licitaţie publică 

la 13 septembrie 1909 pentru arendarea terenurilor şcolare:
1)  8 ha şi 50 ari pământ arabil în câmp, pe raza Comunei Iazu, date Şcolii Iazu prin 

Legea rurală din 1864;

276  „Liberalul”, 1 mai 1908, p. 2.
277  „Liberalul”, 15 mai 1908, p. 4.
278  „Liberalul”, 22 mai 1908, p. 3.
279  „Liberalul”, 3 iulie 1908, p. 4.
280  „Liberalul”, 12 februarie 1909, p. 3.
281  Anuarul general al României, 1909, p. 44; Anuarul general al României, 1910, p. 44.
282  „Liberalul”, 26 martie 1909, p. 3.
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2)  5 ha pământ arabil în câmp, pe raza satului Brătianu, date Şcolii Brătianu, pe 5 ani, 
începând din toamna anului 1909.

Condiţiile de arendare erau cele cuprinse în „Monitorul O�cial” Nr. 147, din 3 
octombrie 1896283.

Primarul Comunei Iazu, Niţu Dumitrache, anunţa că întrucât a expirat termenul de 
arendare al terenurilor proprietăţi ale comunei:

1)  14 pogoane pământ arabil în câmp pe raza Comunei Iazu, arendate locuitorului 
Ion Gr. Topală din Iazu, pe termen de 3 ani;

2)  teren de 2.500 m2 loc de casă/viran în Comuna Iazu, arendat lui Neagu Toma, 
pe termen de 5 ani,

la 20 septembrie 1909 avea să se ţină licitaţie publică pentru arendarea aceloraşi 
suprafeţe pe câte un alt termen de 5 ani �ecare.

Notar/secretar la primărie era Popescu284.
Primarul Comunei Iazu, Niţu Dumitrache, anunţa că întrucât din cauza lipsei de 

concurenţi la licitaţia publică din 20 septembrie 1909, pentru arendarea terenurilor 
proprietatea comunei, nu s-a ţinut, �xa o alta cu acelaşi obiect în ziua de 11 octombrie 1909.

Notar/secretar la primărie era �eodorescu285.
Primarul Comunei Iazu, Niţu Dumitrache, anunţa că întrucât din cauza lipsei de 

concurenţi la licitaţia publică din 13 septembrie 1909, pentru arendarea terenului şcolii din 
comună, având 6 ha şi 931 m2, nu s-a ţinut, �xa o alta cu acelaşi obiect în ziua de 27 
septembrie 1909286.

Itinerariul Consiliului de Revizie al Judeţului Ialomiţa pentru formarea contingentului 
1911 prevedea operaţii în zilele de 28 februarie şi 1-10 martie 1910 la Comuna Slobozia, 
unde trebuiau să vină tinerii din Comunele Cocargeaua, Feteşti, Maltezi, Cegani, Borduşani, 
Vlădeni, Făcăeni, Piua Pietrii, Chioara, Giurgeni, Luciu, Ţăndărei, Hagieni, Bucu, Frăţileşti, 
Iazu, Mărculeşti, Murgeanca, Ograda, Sudiţi, Cocora, Colelia, Crunţi, Griviţa, Miloşeşti, 
Reviga, Smirna, Crucea, Dor Mărunt, Dragoş Vodă, Horia, Lehliu, Ştefăneşti, Munteni 
Buzău, Ciochina, Căzăneşti, Borduşelu, Marsilieni, Albeşti, Andrăşeşti, Amara, Perieţi, 
Pribegi, Poiana, Ion Ghica, Cosâmbeşti, Bora, Ciulniţa, Slobozia287.

La 1910, administratorul Plăşii Rovine (din care făcea parte Comuna Iazu), V.I. 
Rădulescu, semnala construirea a câte un local de primărie şi şcoală în Comunele Colelia, 
Cocora, Reviga, Miloşeşti, Griviţa şi Iazu288. 

283  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 27 august 1909, p. 11.
284  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 27 august, 1909, p. 11-12, 3 septembrie 1909, p. 6-7.
285  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 1 octombrie 1909, p. 5.
286  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 24 septembrie 1909, p. 11.
287  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 18 februarie 1910, p. 5.
288  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1910, p. 29.
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Itinerariul urmat de Comisia pentru inspectarea şi clasarea animalelor, hamurilor şi 
vehiculelor din Judeţul Ialomiţa, prevedea mai multe zile pentru Plasa Rovine, între care şi 
ziua de 8 octombrie pentru Comunele Smirna, la ora 8 a.m şi Iazu, la ora 2 p.m289.

În Tablourile de situaţiunea islazurilor comunelor din Judeţul Ialomiţa, din anii 1909-1915 
�gurează şi satele Brătianu, din Comuna Iazu, cu 337/377 ha aprobate, cu 500 lei/ha şi Iazu, 
din Comuna Iazu, cu 222 ha aprobate, cu 500 lei/ha, în ambele localităţi deja hotărnicite290.

În ziua de 21 septembrie 1910, s-a ivit un incendiu la armanul văduvei Elena I. 
Militaru, din satul Brătianu, Comuna Iazu, arzându-i o căpiţă de paie de grâu291.

1911

Iazu. Comună rurală, reşedinţă, 1 sat: Brătianu, Plasa Rovine, locuitori 840.Primar, 
Stan Chiru. Notar, Calotă Nicolae.

Învăţători: Diţescu A., Lixeanu Nedelcu, (Preot) Petru Andrei.
Învăţătoare: Cosma Ioana, Vasilescu Irina
Preot paroh, Petru Andrei. Preot, Georgescu Manea.
Perceptor, Tătaru N. Ioan. Şeful postului de jandarmi, Stoica Marin.
Banca Populară Ion Eliade Rădulescu, capital 30.910 lei. Banca Populară Unirea, 

Preşedinte Lixeanu Nedelcu, Casier, (Preot) Georgescu M(anea).

Adrese profesionale

Băcani: Bâtcă Dumitru, Broască Dumitru, Chirculescu Dragomir, Dragomir 
Stanciu, Georgescu Mihalache, Goldenberg David, Ionescu Marin, Loghiades 

Mihail, Păunescu G. Scarlat, Rubinstein Sima.
Cârciumari: Broască D., Dragomir Stanciu, Georgescu Mihalache, Păunescu Scarlat.
Manufactură: Goldenberg David, Loghiades Mihail, Rubinstein Sima292.
În 1911 şi 1912 erau în Comuna Iazu Banca Populară Ion Eliade Rădulescu, în Iazu, 

capital social 46.051,54 lei şi Banca Populară Unirea, în Brătianu, capital social 48.504,65 lei293.

289  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 19 septembrie 1910, p. 5.
290  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1909, p. 15; PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, 
Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1910, p. 20; PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea 
Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1911, p. 11; PREFECTU� JUDEŢULUI 
IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1912, p. 11; 
PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 
I. Șeicărescu, 1913, p. 20; PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, 
Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1914, p 14;  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea 
Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1915, Anexa No. 11.

291  „Liberalul”, 29 septembrie 1910, p. 3.
292  Anuarul SOCEC. România și capitala București, anul al 2-lea, 1911, Editura Librăriei Socec&Co. București, p. 395.
293  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1911, p. 25; PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, 
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1912

Itinerariul Consiliului de Revizie al Judeţului Ialomiţa pentru formarea 
contingentului 1912 prevedea operaţii în zilele de 15-25 februarie 1911 la 

Comuna Slobozia, unde trebuiau să vină tinerii din Comunele Griviţa, Iazu, Miloşeşti, 
Reviga, Smirna, Luciu, Ţăndărei, Piua Pietrii, Giurgeni, Vlădeni, Chioara, Murgeanca, 
Ograda, Frăţileşti, Hagieni, Bucu, Albeşti, Andrăşeşti, Borduşelu, Ciochina, Crunţi, 
Căzăneşti, Dragoş Vodă, Marsilieni, Amara, Perieţi, Pribegi, Bora, Cosâmbeşti, Ciulniţa, 
Ion Ghica, Mărculeşti, Poiana, Sudiţi şi Slobozia294.

Itinerariul Consiliului de Revizie al Judeţului Ialomiţa pentru formarea contingentului 
1912 prevedea operaţii în zilele de 5-18 martie 1911 la Comuna Slobozia, unde trebuiau să 
vină tinerii din Comunele Griviţa, Iazu, Miloşeşti, Reviga, Smirna, Luciu, Ţăndărei, Piua 
Pietrii, Giurgeni, Vlădeni, Chioara, Murgeanca, Ograda, Frăţileşti, Hagieni, Bucu, Albeşti, 
Andrăşeşti, Borduşelu, Ciochina, Crunţi, Căzăneşti, Dragoş Vodă, Marsilieni, Amara, 
Perieţi, Pribegi, Bora, Cosâmbeşti, Ciulniţa, Ion Ghica, Mărculeşti, Poiana, Sudiţi şi 
Slobozia295.

Chiru Stan, primarul Comunei Iazu, anunţa licitaţie publică în ziua de 23 aprilie 1911,  
pentru vinderea pielii calului declarat de pripas prin proces-verbal la 25 ianuarie 1911 şi 
care în ziua de 14 martie 1911 murise.

Din preţul rezultat avea să �e plătită întreţinerea calului pe timpul cât trăise.
Secretar la primărie era Dumitru Diţescu296.
Chiru Stan, primarul Comunei Iazu, aducea la cunoştinţa amatorilor că, întrucât nu 

se aprobase licitaţia pentru vinderea pielii calului de pripas ţinută în ziua de 23 aprilie 1911, 
se �xase o altă licitaţie, cu acelaşi obiect, pentru ziua de 19 iunie 1911.

Secretar la primărie era Dem. M. Diţescu297.

1912

Itinerariul Consiliului de Revizie al Judeţului Ialomiţa pentru formarea 
contingentului 1913 prevedea operaţii în ziua de 18 februarie 1912 la reşedinţa 

Plasei Ţăndărei, unde trebuiau să vină tinerii din Comunele Smirna, Chioara, Ograda, Iazu, 
Vlădeni, Hagieni, Giurgeni, Murgeanca, Luciu, Bucu, Frăţileşti şi Ţăndărei298.

Primarul Comunei Iazu, E. Stan, anunţa o licitaţie publică, pentru ziua de 1 aprilie 
1912, pentru arendarea, pe un nou period de 5 ani, cu începere de la 1 martie 1912, a terenului 

Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1912, p. 23.
294  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 13 februarie 1911, p. 7.
295  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 20 februarie 1911, p. 4.
296  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 7 aprilie 1911, p. 8.
297  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 9 iunie 1911, p. 11.
298  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 2 februarie 1912, p. 3.
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pentru şcoală, de 5000 m2, în Comuna Iazu, primit după Legea însurăţeilor din 1882, loc ce 
fusese arendat locuitorului Ion G. Topală, căruia termenul de arendare îi expirase.

Secretar la primărie era Dem. Diţescu299.

1913

În 1913 erau în Comuna Iazu Banca Populară Ion Eliade Rădulescu, în Iazu, 
în�inţată în 1902, capital social 546622 lei şi Banca Populară Unirea, în 

Brătianu, în�inţată în 1904, capital social 33564,35 lei300.
Itinerariul Consiliului de Revizie al Judeţului Ialomiţa din anul 1913 pentru formarea 

contingentului 1914 prevedea operaţii în zilele de 21-25 februarie 1913 la reşedinţa Plasei 
Ţăndărei, unde trebuiau să vină tinerii din Comunele Smirna, Chioara, Ograda, Iazu, 
Vlădeni, Hagieni, Giurgeni, Murgeanca, Luciu, Bucu, Frăţileşti şi Ţăndărei301.

Conform Repartiţiei fondului comunal între comunele rurale pe periodul de 5 ani, 
1 aprilie 1911-1 aprilie 1916, aprobată de Înaltul decret Regal Nr. 845 din 16 martie 1911, 
modi�cată cu Înaltul Decret Regal Nr. 2658 din 4 mai 1912, Nr. 3654 din 8 mai 1913 şi 
Nr. 4379 din 8 iunie 1913, pentru a � pusă în concordanţă cu Legea pentru organizarea 
Comunelor rurale şi administraţia plaselor, Comuna Iazu avea să primească 5.046 lei anual 
şi 420,50 lei lunar302.

Primarul Comunei Iazu, Chiru Stan, organiza licitaţie publică la 1 septembrie 1913, 
pentru vânzarea unui mânzat de 2 ani, declarat de pripas în comună prin proces-verbal la 
23 ianuarie 1913. Secretar la primărie era C.D. Secuiu303. Primarul Comunei Iazu, Chiru 
Stan, declara nulă şi fără nici o valoare Ordonanţa de plată nr. 85, în valoare de 30 lei, pentru 
iluminatul şi încălzitul Sfatului satului Brătianu, pe anul 1913304.

1914

Itinerariul operaţiunilor Consiliului de Recrutare al Judeţului Ialomiţa pentru 
formarea clasei anului 1915 prevedea operaţii în zilele de 19-22 februarie 1914 

la reşedinţa Plasei Ţăndărei, unde trebuiau să vină tinerii din Comunele Smirna, Chioara, 
Ograda, Iazu, Vlădeni, Hagieni, Giurgeni, Murgeanca, Frăţileşti, Luciu, Bucu, Ţăndărei şi 
Piua Pietrii305.

299  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 29 martie 1912, p. 9.
300  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1913, p. 35.
301  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 14 februarie 1913, p. 1.
302  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 22 august 1913, p. 2.
303  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 29 august 1913, p. 7.
304  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 21 noiembrie 1913, p. 13.
305  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 6 februarie 1914, p. 2.
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Chiru Stan, Primarul Comunei Iazu, convoca pentru ziua de 29 iunie 1914 alegătorii 
din Iazu şi Brătianu pentru a-şi da voturile, alegând pe cei 9 consilieri care să compună 
consiliul comunal. Secretar al Primăriei Iazu era C. Seciu306.

În seara zilei de 17 august 1914 au luat foc şi au ars două şire de paie de grâu ale lui 
Dumitru N. Udrea din Comuna Iazu. Pagubele s-au ridicat la 500 de lei. În ziua de 18 august 
1914 a ars o şiră de paie de grâu a Elenei Vasilescu din Iazu. Pagubele au fost de 40 de lei. 
În ambele cazuri, focul a provenit din neglijenţă307.

În ziua de 21 septembrie 1914 s-a găsit în tarlaua sa de porumb, locuitorul Dumitru 
Stan Creţu, din Comuna Iazu, mort, legat cu mâinile la spate şi purtând pe cap urme de 
lovituri. Autorităţile au descoperit ca autor al acestei crime pe cumnatul victimei, Dumitru 
Neacşu, cu care se certase pentru locul de porumb308.

La 3 octombrie 1914, primarul Comunei Iazu, I.G. Topală, publica spre cunoştinţa 
generală că în ziua de 26 octombrie 1914, de Sfântul Dumitru, în primărie, avea să se ţină 
licitaţie pentru arendarea unor terenuri de cultură, proprietatea comunei şi al căror contract 
de arendare expira pe 15 octombrie 1914:

1) 5.256 m2 loc de casă situat în Comuna Iazu.
2) 7 ha pământ arabil situat în jurul Comunei Iazu.
3) 2.000 m2 loc de primărie în satul Brătianu.
4) 30.160 m2 loc pentru cimitir situat în satul Brătianu.
5) 2.500 m2 loc de casa sănătăţii în satul Brătianu.
Preţul de arendare a acestor terenuri era începând cu suma de: cele de la numerele 

1, 3 şi 5 cu 12 lei anual şi cele de la numerele 2 şi 4 cu 40 lei hectarul anual.
Termenul de arendare a acestor terenuri era cu începere chiar din ziua ţinerii licitaţiei 

pe termen de 3 ani309.
Luni, 8 decembrie 1914, locuitorul Petrache C. Radu, din Comuna Iazu, umblând 

cu o puşcă încărcată, arma a luat foc iar glontele a nimerit pe numitul în maxilarul drept. 
După câtva timp, victima a încetat din viaţă310.

1915 
Monogra�a Notarului Ioan Fetecău

Din răspunsul Notarului Ioan Fetecău către autorităţi, care voiau să știe dacă 
mai era pământ pentru preconizata împroprietărire de după Primul Război 

mondial, a�ăm mai multe amănunte despre istoria localităţii Iazu, în trecut, dar și cea din 
anul 1915:

306  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 22 iunie 1914, p. 14.
307  „Viitorul Ialomiţei”, 2 septembrie 1914, p. 3.
308  „Viitorul Ialomiţei”, 23 septembrie 1914, p. 4.
309  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 23 octombrie 1914, p. 8-9.
310  „Viitorul Ialomiţei”, 21 decembrie 1914, p. 4.
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Comuna avea 7 ha pământ arabil după Legea de la 1864 și local propriu pentru 
primărie.

Iazu avea atunci 312 capi de familie și o întindere de 706 ha pământ arabil proprietate, 
iar satul Brătianu - 606 capi de familie, cu 3.770 ha pământ proprietate.

Autoritatea comunală se compunea din: Ion Topală primar, Ion Dinoiu ajutor de 
primar, Ion Dumitrache, Ilie Stoica, Stan Georgescu, Stan Voiculeţ, Neculai G. Florea, 
Ștefan Dimache și Neacșu G. Dobrin consilieri. 

Funcţionari administrativi erau Ioan Fetecău, notar, absolvent al Școlii de notari, 
intrat în funcţie la 1 aprilie 1912 iar funcţionari comunali - Neculai secretar și Neculai V. 
Tudose. Ioan Tătaru era perceptor �scal.

În Iazu se a�a Banca Populară Ioan E. Rădulescu, în�inţată în 1902, cu un capital de 43.998 
lei iar la satul Brătianu - Banca Unirea, în�inţată în anul 1904, cu un capital de 16.000 lei. 

1915-1916

Iazu. Comună rurală, 2 sate: Brătianu, Iazu. Plasa Ţăndărei. Locuitori 3402. 64 
km de Călăraşi; 13 km gara Cioara.

Primar, Stan Chiru. Notar, Fetecău Ioan.
Învăţători: Diţescu Andrei, Lixeanu Nedelcu, Proca T. Victor, Vasilescu Eremia.
Învăţătoare: Diţescu A. Ioana. Preot paroh, Petru Andrei. 
Bănci populare: Ion Eliade Rădulescu, capital 45.000 lei; Unirea, capital 29.438 lei.

Adrese profesionale

Cârciumari: (Cârciumi Comunale) Bâtcă Dumitru, Broască Dumitru, Dinu Gh., 
Dinu Gh. Maria, Dragomir Stancu, Dumitrescu N., Georgescu Mihalache, 

Păunescu N., Păunescu Z. Scarlat, Udnă N.
Proprietar de moşii: Minist(erul). Domenii(lor) (Iazu Lata Sărată 1919 ha)311.
Într-un Tablou de situaţiunea caselor Comitetelor comunale „Familia Luptătorilor” pe 

ziua de 1 septembrie 1915, �gura şi Comuna Iazu cu 396,85 lei312.

1918

În timpul războiului din 1916-1918, nemţii au luat 2 clopote de la Biserica din 
Brătianu și 2 clopote de la Biserica din Iazu.

Casa parohială şi curtea au fost distruse de ostaşii bulgari313.

311  Anuarul României și Capitalei București, 1915, Direcţiunea N. MELBERT, București, Partea IV, Provincia, p. 381-382; 
Anuarul României și Capitalei București, 1916, Direcţiunea N. MELBERT, București, Partea IV, Provincia, p. 381-382.

312  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 
I. Șeicărescu, 1915, Anexa No. 24, p. 122.

313  A.N.I.C., Fond M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 539/1918, f. 43-44.
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Învăţătorii Nedelcu Lixeanu şi Andrei Diţescu, de la Brătianu, �ind la datorie, a rămas 
în sat numai învăţătoarea suplinitoare Ioana Diţescu. La început, a făcut carte ea singură, 
cu toate clasele I-V. 

Întrucât erau elevi mulţi, iar localul lui Constantin Croitoru zis Vasilescu, care ţinea 
loc de școală, era neîncăpător, germanii, în anul 1918, au obligat pe Preotul satului, Manea 
Georgescu, ca să înveţe clasa a IV-a și a V-a în casele s�nţiei sale. 

Părintele n-a dat deloc prin clasă, din ianuarie şi până în aprilie 1918, �ind ocupat cu 
diferite slujbe prin Brătianu şi prin Iazu, Preotul Andrei Petru de acolo �ind refugiat314. 

În Contul veniturilor încasate şi plăţilor pentru Biserica Sfântul Nicolae din Iazu în 
cursul anului �nanciar 1918-1919, la Venituri, Capitolul II, Venituri proprii imobiliare, nr. 
3, Venitul de la iarba din curtea bisericii, un pogon, se arată că iarba fusese distrusă de caii 
nemţilor, dar s-au încasat 25 lei, deoarece, deși în buget nu se prevăzuse nimic, totuși în 
urma ploilor căzute, se prinsese ceva vegetaţie ce a putut � valori�cată.

La Cheltuieli, Capitolul II, Materiale, nr. 2, Reparaţiuni la casele parohiale, uși, 
ferestre, gard, la curtea distrusă de bulgari și văruitul pe dinafară al caselor s-a prevăzut prin 
Buget suma de 250 lei și nu s-a cheltuit nimic deoarece nu s-a putut face reparaţia totală 
�indcă nu s-a putut procura sârmă de închis decât după luna aprilie315.

1919 
Planul Moşiei Iazu

La A.N.I.C., Inventar 2342, Fond Planuri şi Hotărnicii, Nr. 172, există Planul 
Moşiei Statului Iazu, din Judeţul Ialomiţa, Ridicat în plan, parcelat şi aplicat pe 

teren de către Inginerul Statului G. N. Niculescu, Inginer al Statului. 1919. Scara 1:10000. 
În Legenda acestui plan citim: 

1.  246 locuri de casă a câte 0 ha 2000 m2 pentru 246 loturi mici / 1 – 246 ... 49 ha 
2000 m2.

2.  Analogia de strade şi locuri publice pentru aceste locuri (8000 m2 + 4000 22 + 
4000 m2 + 2000 m2 + 2000 m2 + 2000 m2 + 2000 m.p+ 2000 m2) ... 12 ha 5706 m2.

3. 246 loturi de cultură a câte 5 ha cu variaţii ... 1233 ha 1567 m2.
4. Analogia de drumuri de cultură a câte 823 ... 20 ha 2458 m2.
5. Lotul de cultură al noii şcoli ... 5 ha.
6. Lotul de cultură al noii Biserici ... 5 ha.
7. Analogia drumurilor de cultură a 823 m2 ... 1 ha 243 m2.
8. 6 loturi Nr. 247-252 din trupul izolat ... 32 ha 266 m2.
9. Analogia drumurilor de cultură 1 ha 243 m2.

10. Suprafaţa a 21 locuri de casă a câte 4000 m2 ai fostelor loturi mari… 8 ha 4000 m2.

314  Învăţător Mihail M. IONESCU, Comuna Brătianu, Judeţul Ialomiţa, în A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 1044/1943. 
Text aproape identic și la A.N.I.C., Fond M.C.I.P., Dosar Nr. 486/1946.

315  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar Nr. 2315/1919.
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11. Analogia stradelor şi locurilor publice 2 ha 1345 m2.
12. Suprafaţa islazului comunal de oferit noului sat ... 119 ha 5265 m2.
13. Luteria din capul lotului Nr. 252 ... 7115 m2 Totalul planului 1489 ha 1611 m2.

1921 
Împroprietărire

Din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei oraşului reşedinţă 
Slobozia Veche, referitor la administraţie, economie, edilitate, cultură-

învăţământ, istoricul localităţii, emis la 2 iunie 1942, la Slobozia, a�ăm că împroprietărirea 
din 1921 a unor locuitori din Iazu s-a făcut dintr-o zonă limitrofă a oraşului Slobozia:

Suprafaţa circumscripţiei teritoriale a oraşului Slobozia, este de 10.715 ha în total, 
din care suprafaţa de 4.232 ha a fost afectată prin împroprietărirea de la 1921 locuitorilor 
din comunele: Traian, Iazu, Amara, Slobozia-Nouă, deci reducându-se această suprafaţă 
rămâne neto, în circumscripţia oraşului Slobozia, aşa-zisa moşia Vatra Mânăstirii, suprafaţa 
de 6.583 ha316.

1922

La 22 mai 1922 Protoieria Judeţului Ialomiţa se împărţea în Protoieriile Călăraşi 
şi Urziceni. La o dată ulterioară, în acelaşi an, localitatea Brătianu devine 

comună de sine stătătoare iar �lia de aici devine parohie în ianuarie 1924, la iniţiativa 
Părintelui Paroh Andrei Petru.

1923

La solicitarea Părintelui Protopop de la Urziceni, Părintele Andrei Petru a 
întocmit şi trimis, la 1 iulie 1923, un Raport memoriu copie după Sinodicul 

Bisericii Iazu, păstrat în Arhiva Protopopiatului Urziceni, de o importanţă majoră privind 
istoria Parohiei Iazu.

În zilele de 3-4 august 1923 a sosit în Iazu inspectorul �nanciar Vlădoianu, pentru a 
ancheta unele abuzuri săvârșite de perceptorul V. Tătaru, din Iazu. A chemat văduvele de 
război, din care cea mai mare parte erau la câmp, și a descoperit multe fapte în sarcina 
acestui funcţionar care nici nu era la post, ci după afaceri, ca de obicei.

Atât perceptorul cât și agentul de multă vreme făceau afaceri cu banii statului iar la 
epoca vărsărilor strângeau cu discul de prin sat și acopereau suma.

Astfel, perceptorul lua pește de la bălţi, îl ducea la munte și aducea ţuică în sat. Dădea 
bani la diferiţi intermediari să cumpere vite iar până la predarea banilor se preocupa să se 
facă vânzarea lor și altele.

La anchetă s-a mai dovedit lipsa a 42000 lei, plata islazului comunal, sumă nevărsată 
și pe care inspectorul l-a obligat s-o verse imediat.

316  S.J.A.N. Ialomiţa, Primăria orașului Slobozia, Dosar 593/1942 p. 26-32 orig. în TEZAUR, p. doc. 316, p. 347, 349.
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În privinţa văduvelor de război, perceptorul proceda ca mulţi alţii. Nu le dădea decât 
câte un acont, le punea la zile de muncă, etc., plângându-se veșnic că n-are bani în casă. 
Apoi, banii luaţi ca aconturi de la debitori, fără chitanţe, formau un capital bun de speculă. 
Perceptorul nu somase pe cei cu aconturi să achite și astfel se ajunsese ca percepţia Iazu să 
aibă cel mai mare debit.

Toate aceste matrapazlâcuri aduceau venit bun perceptorului care trăia în larg și în 
lux. Poporul se întreabă mereu: de unde?

Își făcuse rosturile și cu pământul. Cu 10 ani înainte i se dăduseră 10 ha pământ în 
Dobrogea. Nestabilindu-se acolo, a fost deposedat. În comună fusese împroprietărit cu 5 ha, 
ca mobilizat pe loc (unealtă a nemţilor), comisia de împroprietărire �ind condusă de domnia sa.

Prin diferite intervenţii a reușit să �e iarăși pus în posesia celor 10 ha în Dobrogea, 
pe care apoi le-a vândut spre a nu pierde lotul din Iazu317.

La 5 octombrie 1923, primar era Ion Topală, notar – Ion Tecău iar învăţător diriginte 
al şcolii – Neculai Săndulache.

1923-1925

Iazu. Comună rurală, 2 sate: Brătianu, Iazu. Plasa Ţăndărei. Locuitori 3243. - 64 
km. de Călăraşi; 8 km. G(ara). Cioara.

Primar, Mihalcea Marin. Notar, Tecău I. Ion. Învăţători: Săndulache Neculai, 
Vasilescu C.D. Învăţătoare, Rădulescu Irina. Preot Paroh, Petru Andrei.

Băcani: Georgescu Ghiţă, Ionescu Marin, Panopol Gheorghe, Rădulescu Ion, 
Şerbănescu Năstase, Ţimbaris Haralambie, Ursea I. Ene, Ursea Stancu.

Bănci Populare: 
Unirea, capital 30.100 lei, preşedinte Proca T. Ion; 
Ion Eliade Rădulescu, capital 42.052 lei, preşedinte Neacşu Barbu.
Cârciumari: Bâtcă Dumitru, Broască Dumitru, Crăciun Stan, Dinu Gheorghe, Dinu 

Gh. Marin, Gheorghe Anghel, Ionescu Marin, Păunescu Z. Niculae, Păunescu Z. Scarlat, 
Şerbănescu P. Ion, Şerbănescu Năstase, Udria N. Niculae, Udria N. Petre, Zugravu C. Ioniţă.

Cismari: Clurşunanu Nicolae, Sandu Gh. Ene.
Manufactură: Georgescu Ghiţă, Panopol Gh., Rădulescu Ion, Ţimbaris Haralambie, 

Ursea I. Ene, Ursea Stancu.
Mori (sistematice): Manolescu Em. I.
Viticultori: Călinescu Ion, Chiru Stan, Gheorghe Anghel, Ion Ştef., Păcală Barbu, 

Udrea Dumitru318.

317  „Drapelul Ialomiţei”, 25 septembrie 1923, p. 3.
318  Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1923-1924, vol. II, Editura „SOCEC&CO“ S.A. SOC. ANON., București, p. 

373. Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1924-1925, vol. II, Editura „SOCEC&CO“ S.A. - București, p 373.
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1925

Între Falimentele declarate în cursul anului 1925 �gurează şi Dumitru R. Bâtcă, 
din Brătianu, cu o cârciumă319.

1926

În Lista de Avize date de Camera (de Comerţ şi Industrie Călăraşi) pe luna 
februarie 1926 pentru înscrierea de �rme la Tribunalul Ialomiţa, la nr. 2 �gurează 

Ioan T. Proca, din Brătianu pentru Comerţ cu manufactură și coloniale320.
Într-un Tablou de poliţele protestate de la 1 februarie-31 martie 1926, �gurează la 16 

martie 1926, Andrei I. Ştefan. I-a cerut protestul Casa de Credit Agricol, pentru o poliţă în 
sumă de 6000 lei321.

Într-un Tablou de Efectele Comerciale protestate pe timpul de la 20 septembrie-15 
noiembrie 1926, �gurează la 21 octombrie 1926, Ștefan Cântă Bine, din Brătianu. I-a cerut 
protestul Casa de Credit Agricol, pentru o poliţă în sumă de 6000 lei. La aceeaşi dată şi tot 
din Brătianu �gurau Nicolae Panţoru, Stan V. Bălan, Zaharia Tătaru şi Ion Gh. Preda, 
protestaţi tot de Casa de Credit Agricol, pentru poliţe de: la primul de 15.000 lei, la al doilea 
de 13.000 lei, la al treilea de 6.000 iar la al patrulea de 12.000 lei322.

Într-un Tablou de poliţele protestate de Judecătoria Mixtă Slobozia-Ialomiţa, de la 27 
octombrie la 15 noiembrie 1926, �gurează la 10 noiembrie 1926, Dumitru Broască, din Iazu. 
I-a cerut protestul Banca Franco-Română, pentru o cambie în sumă de 3000 lei323.

Într-un Tablou de poliţele protestate de Judecătoria de Ocol Ţăndărei, de la 11 până la 
18 ianuarie 1926, �gurează la 12 ianuarie 1926, Ene S. Năstase, din Iazu. I-a cerut protestul 
Nicolae Stamate, pentru o sumă de 11.800 lei324.

1925-1929

Iazu. Comună rurală în Judeţul Ialomiţa: 1250 locuitori (1925-1926)/ 1280 
locuitori (1927)/ 1306 locuitori (1928)/ 1360 locuitori (1929).

Tribunalul Călărași. Judecătoria de Ocol: Slobozia. Staţie de Cale Ferată Cioara la 
12 km. 

Staţie Poștală Ţăndărei. Primărie. Percepţie.
1 Biserică Ortodoxă, 2 școli primare.
Acoperitori de case: Dumitrache V. Grigore, Ghiţă Gh. Barbu, Ion D. Dumitrache. 

319  „Buletinul Camerei de Comerţ și Industrie Călărași”, februarie-martie 1926, p. 41.
320  „Buletinul Camerei de Comerţ și Industrie Călărași”, februarie și martie 1926, p. 32.
321  „Buletinul Camerei de Comerţ și Industrie Călărași”, aprilie 1926, p. 38
322  „Buletinul Camerei de Comerţ și Industrie Călărași”, decembrie 1926, p. 32, 43-44.
323  „Buletinul Camerei de Comerţ și Industrie Călărași”, decembrie 1926, p. 52, 55.
324  „Buletinul Camerei de Comerţ și Industrie Călărași”, februarie și martie 1926, p. 47.
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Băcănii: Chiriac Voinescu, Marin Chirculescu, Nicolae N. Udrea, Dumitru Broască, 
Niculae Z. Păunescu, Gheorghe Panopol, Petre N. Udrea, Ugu S. Răduceanu, Răducanu 
Neagu, Ademovici A.

Bănci: Banca populară Ion Eliade Rădulescu.
Cârciumari: Niculae N. Udrea, Dumitru Broască, Niculae Z. Păunescu, Petre N. 

Udrea, Răducanu S. Neagu.
Cismari: Niculae Cherșunaru. Croitori: Ion. Al. Mândrea.
Dogari: Anton Dobrin. Fierari: Gheorghe Orzea, Ghiţă Covaciu.
Dulgheri: Dumitru Gh. Grigorescu, Cristache N. Andrei, Dumitrache V. Grigore.
Mori: Gheonca Moise Maria (1925-1928)/ Gheonca Constantin, Slotea Nicolae 

(motor) (1929).
Rotari: Tănase S. Armă, Anton N. Loagăr.
Agricultori: Udrea N. Dumitru, Udrea N. Niculae325.
Satele Iazu şi Brătianu erau evidenţiate în 1928 în Ghidul drumurilor din România326.
La 19 februarie 1928, învăţătoarea Aurelia Ionescu, de la Şcoala Iazu, participa la o 

şedinţă a Cercului Cultural Iazu, ţinută la Smirna, cu o prelegere despre adevărata metodă 
a predării scris-cititului327.

În ziua de duminică 19 februarie a(nul). c(urent). (1928, n.n.), Cercul Cultural Iazu şi-a 
ţinut şedinţa în Comuna Smirna cu următorul program: dimineaţă de la ora 8-12 toţi învăţătorii 
cercului au luat parte la şedinţa intimă în care timp domnişoara Enuţa Teodorescu-Smirna a 
ţinut o lecţie model din Abecedar, după care a urmat o dezvoltare a „Metodicei scris-cetitului” 
de (către) domnişoara Aurelia Ionescu – Iazu, scoţând în evidenţă adevărata metodă a predării 
scris-cetitului de astăzi.

În după-amiaza zilei, elevii Şcolii primare Smirna, sub conducerea harnicului director 
Luca Lupaşcu şi a inimoaselor învăţătoare, domnişoarele Olimpia Furcoiu şi Enuţa Teodorescu, 
au executat un �umos şi bogat program format din coruri, dansuri naţionale, declamaţii precum 
şi piesa de teatru Curcanii.

Sala a fost neîncăpătoare faţă de numărul sătenilor doritori de cultură. Au luat parte toţi 
învăţătorii Cercului Cultural Iazu.

Domnul învăţător Mihail Ionescu – Brătianu a vorbit sătenilor despre Respectarea 
avutului public şi ajutorarea lui, terminând prin cuvintele:

325  Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii și Agricultură, Editura Rudolf Mosse, S.A., București, 1925-1926, 
p. 1112; Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii și Agricultură, Editura Rudolf Mosse, S.A., București, 1927, 
p. 1427; Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii și Agricultură, Editura Rudolf Mosse, S.A., București, 1928, 
p. 1357-1358; Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii și Agricultură, Editura Rudolf Mosse, S.A., București, 
1929, p. 1085.

326  AUTOMOBIL-CLUB REGAL ROMÂN, Ghidul drumurilor ..., planșa 37.
327  „Cultura Poporului”, 4 martie 1928, p. 4.
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„Acum să �m cu toţii uniţi şi să dăm tot concursul la prosperitatea ţării, mai ales acum 
când duşmanii de jur-împrejurul nostru, stau cu ochii pe noi şi uneltesc atât în ţară cât şi în afară, 
contra noastră”.

Domnişoara învăţătoare Eugenia Popescu – Miloşeşti şi dezvoltat conferinţa Bolile sociale 
şi infecţioase, scoţând în evidenţă ravagiile ce aduc aceste boli în pătura poporului, arătând modul 
de a se putea cineva feri precum şi de a le trata în cazul când le-a luat.

Şezătoarea a fost încheiată de domnul Învăţător N. Sandulache, preşedintele cercului, 
care a lămurit prin câteva cuvinte rolul şi importanţa cercurilor culturale la sate, care deschid 
ochii sătenilor arătându-le ce trebuie să facă, îndrumându-i pe calea cea adevărată pentru binele 
şi propăşirea ţării328.

Cercul Cultural Iazu este în plină activitate. Astfel în ziua de 25 martie a(nul). c(urent). 
(1928, n.n.) şi-a ţinut şedinţa în Comuna Brătianu, cu următorul program:

La ora 8 a.m. toţi învăţătorii din cerc au fost prezenţi. Doamna învăţătoare S. Tercea – 
Traianu a ţinut o lecţie model de cetire la clasa a II-a.

Domnişoara învăţătoare Lenuţa Iosif – Traianu a dezvoltat, în legătură cu lecţia ţinută, 
metodica cetirii precizând că cetirea în şcolile primare este temelia studiilor. A urmat critica 
lecţiei ţinute. 

Şedinţa intimă a luat sfârşit la ora 12.
La ora 2 p.m., mulţimea, fete şi �ăcăi, tineri şi bătrâni, pâlcuri, pâlcuri se îndreptau către 

şcoală pentru serbare şi pentru a mai asculta sfaturi de la cei ce se numesc condeierii satelor.
Serbarea este începută prin cuvântul de deschidere al domnului învăţător Dumitrache 

Vasilescu – Director al Şcolii Brătianu, vestindu-i că învăţătorii de prin împrejurimi au venit 
pentru ca să spună multe lucruri �umoase şi folositoare sătenilor. 

A vorbit apoi domnul învăţător R. Silvestru – Traianu despre Sădirea pomilor şi îngrijirea 
lor, explicând amănunţit cum trăiesc sădiţi pomişorii şi îngrijiţi pentru a putea avea pomi buni, 
�umoşi şi �ucte gustoase iar domnişoara învăţătoare Olimpia Furcoi a dezvoltat în faţa sătenilor 
conferinţa Combaterea alcoolismului, enumerând toate nevoile, crimele şi blestemăţiile ce vin pe 
capul omului din cauza beţiei. Cu multă îndemânare, în cuvinte �umoase, a insu�at în inima 
sătenilor o teamă, o grijă mare despre această plagă, această urgie a alcoolului, care aduce omului 
numai rele. A terminat prin cuvintele.

„Iubiţi săteni! Dacă poporul român a ştiut şi a putut să rabde, să sufere toate greutăţile 
şi nevoile din trecut, a suferit grozăviile barbarilor, nedreptăţirile, precum a putut să rabde, să 
în�ângă chiar duşmanii în războaie, făurindu-şi o Românie Mare, cum n-ar putea să se în�ângă 
de la această grozav de rea patimă a alcoolului? 

Nu vă descurajaţi cei căzuţi în păcat! Îndreptaţi-vă! Timp mai este şi nu vă lăsaţi târâţi 
cu sila în ghearele alcoolului care este sămânţa diavolului lăsată pentru nenorocirea su�etelor”.

Cuvântarea a lăsat o adâncă impresie în popor.

328  Scrisori din toată ţara. Din Ialomiţa, de la Cercul Cultural Iazu, 19 februarie 1928, Învăţător G. N. Vasilescu – Griviţa, 
„Cultura Poporului”, 25 martie 1928, p. 4.
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Printre cuvântări au avut loc coruri, recitări, dansuri naţionale şi s-a jucat o �umoasă 
piesă de teatru. Meritul îi revine domnului învăţător Dumitrache Vasilescu, care este un muzicant 
desăvârşit şi neîntrecut prin împrejurimi.

Şedinţa publică a luat sfârşit la ora 6 p.m. prin cuvintele domnului învăţător N. Sandulache, 
preşedintele cercului cultural, mulţumind sătenilor şi urându-le sănătate şi spor la muncă.

La şedinţa acestui cerc a luat parte şi domnul Aurică Ionescu – Grindu, subrevizor al 
activităţii extraşcolare în această circumscripţie, plecând cu o impresie foarte bună despre munca 
desfăşurată de Cercul Cultural-învăţătoresc Iazu329.

Comuna Iazu are şcoală cu material didactic complect.
Primăria Comunei Brătianu într-o magherniţă unde lucra şi o funcţionară330.
La 9 decembrie 1928 a avut loc prima șezătoare dată de elevii Școlii primare din 

Comuna Brătianu sub conducerea învăţătorilor331. 
Ţinută la ora 2 p.m., deși în același timp erau programate și întruniri politice, 

manifestarea s-a bucurat de un numeros public. Elevii au cântat sub conducerea 
învăţătorului T.D. Săndulache.

Sub conducerea tânărului învăţător M. Chiţoiu au urmat recitări de poezie și dansuri 
naţionale. Programul a continuat cu piesa Paiaţele satelor de N.D. Voiculeţ.

Printre numerele din program au vorbit învăţătorul T.D. Săndulache despre 
Importanţa şezătorilor la sate și învăţătorul M. Chiţoiu despre Portul naţional.

La orele 4 p.m., când manifestarea a luat sfârșit, directorul școlii, D.C. Vasilescu, a 
mulţumit tuturor332. 

La 31 decembrie 1929, la Prefectura Judeţului Ialomiţa erau înscrise mai multe 
automobile, camionete, camioane etc., nici una din Iazu dar din Brătianu era turismul 
Overland al lui Tudorică Dumitrescu333.

1930

În zilele de 5 și 6 octombrie 1930, s-a ţinut la Slobozia Expoziţia de cai produşi 
din armăsarii statului din Judeţul Ialomiţa, la care s-au acordat 9 medalii de aur, 

o medalie de argint și 91 de premii. Camera de Agricultură a contribuit și ea la premiere cu 
15 pluguri și 10.000 lei.

Între cei premiaţi pe locul al III-lea, cu 300 lei, a fost și Andrei Loagăr, din Iazu, pentru 
calul Ghiţă, de culoare neagră, rasa Ghizdei334.

329  Scrisori din toată ţara. Din Ialomiţa, de la Cercul Cultural Iazu, 19 februarie 1928, Învăţător G. N. Vasilescu – Griviţa, 
„Cultura Poporului”, 29 aprilie 1928, p. 6.

330  Teodor Maur, Ce-am mai văzut prin judeţ, „Tribuna”, 16 noiembrie 1928, p. 3.
331  „Tribuna”, 7 decembrie 1928, p. 2.
332  „Tribuna”, 25 decembrie 1928, p. 3.
333  „Monitorul Judeţului Ialomiţa”, luni, 20 ianuarie 1930, p. 5-7.
334  „Plugarul ialomiţean”, octombrie 1930, p. 1, 9.
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1931

În ziua de 2 octombrie 1931 a izbucnit un incendiu la gospodăria lui Năstase 
S. Ene din Iazu, arzându-i două șire de paie de orz și două căpiţe de fân. 

Proprietarul nu era asigurat iar focul fusese pus de copilul său, Nicolae, în vârstă de 4 ani. 
Paguba se ridica la 4000 lei. Cazul se cerceta de către Sava Gropineanu, șeful postului 
Brătianu335.

1932

În 1932, candidat la Primăria Iazu era D. Rădulescu, pe atunci Președinte al 
Comisiei interimare336.

1931-1932 
Parcelarea de�nitivă a loturilor împroprietăriţilor din 1921

La A.N.I.C., Inv. 719, Fond Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Reforma 
Agrară din 1920-1945, Nr. 114, există un document, din 1931, referitor la 

parcelarea de�nitvă: 
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Direcţia Cadastrului, Planul loturilor cedate 

locuitorilor din Comuna Iazu de pe Moşia Iazu, fostă Propr(ietatea). Statului, Jud(eţul). 
Ialomiţa, Comuna Iazu, Scara 1:5000, Anul 1931. 

Documentul prezintă o Situaţie parcelară: 87 loturi în suprafaţă de 406 ha 0262 m2; 
Disponibil 1 ha 0000 m2, Drumuri 8 ha 3073 m2/ Total 415 ha 3336 m2.

În 6 februarie 1932 februarie 6, la Călărași, s-a întocmit un Raport al Directorului 
Serviciului Agricol a Jud(eţului). Ialomiţa, către Direcţia Reformei Agrare din Ministerul 
Agriculturii și Domeniilor, referitor la abuzurile săvârșite de autorităţi la parcelarea loturilor 
împroprietăriţilor din 1921, al cărui text îl redăm mai jos:.

România/ Stema României
Ministerul Agriculturii și Domeniilor/ Serviciul Agricol Ialomiţa
Nr. 613 din 6 februarie 1932

Domnule Ministru,

Sesizat de plângerile mai multor locuitori din Comuna Iazu, cum că au fost 
schimbaţi cu ocazia parcelării de�nitive de pe loturile, care au fost cultivate de 

ei 10 ani, fapt ce a fost reclamat și Ministerului și care a făcut obiectul ordinului dvs. nr. 
185271 din 25 august 1930; 289329 din 23 decembrie 1930; 10168 din 19 ianuarie 1931; 
55402 din 12 martie 1931 și 227119 din 17 octombrie 1931. 

335  „Biruinţa”, 11 octombrie 1932, p. 4.
336  „Biruinţa”, 1 decembrie 1932, p. 4.
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Ne-am transportat, împreună cu șeful Regiunii Agricole Ţăndărei, în Comuna Iazu 
și la primăria Comunei, faţă �ind mare parte din locuitorii ce au fost împroprietăriţi pe 
Moșia Lata Sărata, am constatat următoarele:

Moșia de circa 412 ha a fost parcelată în 1921, de Serviciul Agricol, în 88 de loturi, 
care au fost atribuite la 88 locuitori în întinderea stabilită pentru �ecare de Comitetul de 
Ocol din 1920.

În 1922, la revizia tablourilor de împroprietărire s-au exclus 4 lotași iar loturile s-au 
atribuit la 4 lotași, între care lotul nr. 61 lui Dimitrie Petrescu agronom. Mai târziu Dimitrie 
Petrescu își transferă drepturile în altă parte, iar terenul rămas liber se arendează la diverși. 

În 1930, Cadastrul trimite delegat pentru parcelare, când s-a stabilit și s-a căzut de 
acord cu toţi locuitorii să se menţină parcelarea și mai ales rânduirea pe teren din 1921, 
veri�cându-se numai suprafaţa loturilor din punct de vedere al măsurătoarei. 

Cum însă la parcelarea cadastrală, prin crearea de drumuri și măsurătoare perfectă, s-a 
micșorat suprafaţa totală cu 5 ha, s-au redus loturile de la 88 la 87, ba mai mult loturile de la 
61, 62, 63 și 64 s-au redus prin noua parcelare, făcându-se loturile mai scurte și dându-se o 
parte din teren pentru completarea loturilor nr. 50, așa că a încăput numai loturile 61, 62 și 
63, iar 64 vine unde a fost 65 și 65 unde a fost 66 și așa mai departe, �ecare lot vine cu un 
număr înapoi.

Când s-a făcut parcelarea în 1930, primarul Marin Anghel care avea lotul nr. 8, deși 
nu se schimbase prin parcelare lotul său, și l-a schimbat la 15 și tot așa câţiva favoriţi ai săi 
așa cum se vede din procesul-verbal, așa că cu drept cuvânt locuitorii cer să se facă dreptate.

Până la nr. 61 urma să nu se facă nici o schimbare, căci loturile corespund cu cele 
vechi totuși cei puternici și-au schimbat loturile de la nr. 61 în sus s-a făcut schimbare căci 
loturile vechi 61, 62, 63 și 64 au fost scurtate din capete și s-au făcut 3 loturi în loc de 4 și 
anume loturile 61, 62 și 63, iar lotul 64 care era paralel cu cele 3, acum vine perpendicular 
și paralel cu loturile 65, 66 etc. așa cum se arată prin schiţa alăturată.

Pentru remedierea acestor stări de lucruri propun ca �ecare să vie la lot, așa cum 
urmează pe tabloul ce l-am găsit întocmit în 1921 și care presupune aproape perfect cu 
folosinţa de 10 ani a lotașilor. Nemulţumit însă rămâne un singur locuitor prin această 
împărţire, acualul primar Ene St. Năstase care a cumpărat lotul vechi nr. 61 de la Mihai 
Stănescu, acesta având drept la lotul nr. 72.

Schimbarea aceasta Mihail Stănescu a făcut-o în 1930, cu ocazia parcelării 
Cadastrului. Primarul nu vrea să ia lotul nr. 72 �indcă este teren mai slab.

Supunându-vă cele mai sus la cunoștinţă vă rog a decide.
Se alătură și procesul-verbal cu modi�cările ce propun.
Direcţia Serviciului Agricol Judeţean/ Inspector ss. Indescifrabil
ștampila/ Subdirector ss. Indescifrabil/ Domniei sale
Domnului Ministru al Agriculturii și Domeniilor.
Direcţia Reformei Agrare, București337

337  A.N.I.C., Fond Reforma Agrară din 1921, Dosar 58/1930-1934, f. 50, orig., în TEZAUR, doc. 278, p. 302-303.
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1933

Între proiectele inginerului Solacoglu, şeful Serviciului tehnic al Judeţului Ialomiţa 
erau reconstrucţia a cinci podeţe tubulare de beton de pe şoseaua judeţeană 

Urziceni-Reviga-Griviţa-Iazu-Murgeanca-Ţăndărei, plantarea diferitelor porţiuni de pe margi-
nea şoselei Urziceni-Grindu-Reviga-Iazu-Ţăndărei, terasamente pe şoseaua Călăraşi-Slo-
bozia-Iazu, km 7.600-10.000, aprovizionare de piatră pe şoseaua Călăraşi-Slobozia-Iazu, 
km 5.200-7.600338.

1934

În 16 martie 1934, restanţieri din Iazu la plata abonamentului la ziarul „Biruinţa” 
erau Nicolae Rădulescu, notarul Ion Fetecău, Ion M. Nicolae şi Zainea Grigore 

cu câte 300 lei339. 
Prefectul Nicolae Băleni a alocat fonduri în bugetul Judeţului Ialomiţa pentru 

construcţii şi reparaţii de şcoli, biserici şi primării. Pentru Şcoala din Brătianu, în anul 1934, 
s-a prevăzut suma de 30000 lei iar pentru Şcoala din Iazu – 15000 lei340.

(Ioan Fetecău, notarul Comunei Iazu)
Conştiinciozitatea în serviciu e astăzi un lucru foarte rar şi abia o mai găseşti pe ici, pe 

colo, pe unde au mai rămas funcţionari din alte generaţii, oameni din „vechea gardă”, ai unor 
timpuri de mai multă omenie.

Am avut bucuria să-l întâlnim de curând, în desele noastre drumuri, pe domnul Ioan 
Fetecău, notarul Comunei Iazu, unul dintre vechii notari din Ialomiţa341.

L-am întâlnit în zori de ziuă, bătătorind încă vioi şi în putere, drumul de la Smirna, 
comuna în care domiciliază, până la Iazu, unde îl cheamă datoria.

Regulat, de 22 ani de zile, de aproape un sfert de veac, domnul Fetecău bate acest drum 
pe jos, la dus şi la întoarcere, punctual întotdeauna, nelipsind nici o zi şi nici o minută. Şi n-are 
mai puţin de făcut decât 6 km la dus şi tot atâta la întoarcere.

Apoi, de bună seamă că acest lucru dovedeşte că domnul Fetecău e un om cinstit, care 
slujeşte cu credinţă de atâta amar de vreme pentru o simbrie modestă, necesară existenţei sale şi 
a alor săi şi că trebuie să aibe destule sarcini şi, mai vârtos, că nu s-a lins pe degete de miere, dacă 
într-un sfert de veac n-a putut să-şi facă măcar o brişcă şi să-şi cumpere un cal, care să-l transporte 
mai comod la datorie, domnia sa având o familie împovărată iar cei doi cai ce-i are de-abia că-şi 
menţine cu ei gospodăria, făcând şi plugărie. Nu.

Pe ploaie, pe vânt, pe furtună, pe crivăţ sau pe arşiţă, domnul Fetecău merge întotdeauna 
pe jos, apostoleşte şi cronometric la post.

338  „Glasul Bărăganului”, 6 octombrie 1933, p. 3-4.
339  „Biruinţa”, 16 martie 1934, p. 4.
340  „Biruinţa”, 10 august 1934, p. 1.
341  Și autorul unei Monogra�i a Satului Iazu, din anul 1915. Notar, absolvent al Școlii de notari, intrat în funcţie la 1 

aprilie 1912.
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Faptul acesta vorbeşte atât de mult, atât de elocvent, este în marea şi omeneasca lui 
simplitate, încât ne îngăduim să cerem pentru acest om al datoriei adevărate, medalia aceea care 
se cheamă Serviciu credincios.

Domnul Fetecău o merită cu prisosinţă342.
(Ene Urse, primarul Comunei Brătianu)
În �untea Comunei Brătianu a revenit ca primar domnul Ene Urse, care a mai deţinut 

această calitate în anii 1927-1928, timp în care s-a remarcat prin �umoase realizări săvârşite 
în interesul comunei, realizări ale căror urme se pot vedea şi astăzi.

Frumosul local de şcoală ce se vede în Comuna Brătianu este, printre altele, opera exclusivă 
a domnului Ene Urse.

Tot domniei sale i se datoreşte şi împroprietărirea cu locuri de casă în terenurile anume 
destinate a multora dintre cei îndreptăţiţi la acest lucru ca foşti luptători pentru întregirea 
neamului.

Cunoscând deci activitatea din trecut a domnului Ene Urse, ne-am bucurat mult că l-am 
regăsit în �untea comunei şi am căutat să a�ăm ce proiecte de interes obştesc are pentru viitor.

Local pentru Primărie
Primea mea grijă, ne spune domnul Ene Urse, este să creez venituri cât mai mari comunei 

ca să pot constitui cât mai degrabă un local pentru primărie, demn de comuna noastră.
Acest lucru este o veche intenţie a mea, dar lipsa de fonduri şi timpul nu mi-au permis să 

o aduc la îndeplinire în scurtul meu primariat de la 1927-1928, iar cei ce-au venit după mine 
n-au făcut absolut nici un efort în această direcţiune.

De astă dată voi pune la contribuţie toată energia de care sunt capabil şi nu voi mai lăsa 
comuna fără local de primărie, �indcă acest lucru este de o strictă necesitate.

Şoselele
Într-un grad tot aşa de înalt mă preocupă şi refacerea şoselelor şi drumurilor din comună, 

care au fost atât de neglijate încât au devenit impracticabile.
Buna stare a drumurilor şi şoselelor este de foarte mare importanţă şi acest lucru, pe lângă 

că aduce mari foloase economice populaţiei, dar înseamnă un esenţial indiciu de civilizaţie şi eu 
doresc ca această comună să se prezinte cât mai bine din acest punct de vedere.

Biserica şi Şcoala
Mă preocupă şi viaţa spirituală a comunei, care se rezumă în biserică şi şcoală. 
Intenţionez să renovez, îndată ce-mi va � posibil, în�umuseţând-o, aşa cum se cuvine, 

biserica ce o avem şi voi face apel la toată lumea ca să contribuie la înzestrarea ei cu odoare şi 
altele, ca să ne prezentăm cuviincioşi în faţa lui Dumnezeu, ca buni creştini ce suntem.

Voi da, de asemenea, tot concursul meu şcoalei ca să prospereze şi să-şi îndeplinească 
menirea. De aceea fac un apel de sinceră colaborare şi preotului şi învăţătorilor comunei. Cred 
că nu voi � refuzat.

342  „Glasul Bărăganului”, 15 februarie 1934, p. 3.
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Mai am şi alte gânduri bune dar sunt în funcţie de timp şi de bani. Eu îmi voi da însă toate 
ostenelile să le aranjez pe toate cu bine.

Declaraţiile domnului Ene Urse ne-au satisfăcut îndestul, ele dovedindu-ne un om chibzuit 
şi cu bună înţelegere pentru nevoile obşteşti adevărate.

Îi urăm din inimă tot succesul343.
În anchetele noastre prin judeţ nu am putut trece cu vederea pe simpaticul primar al 

Comunei Brătianu, domnul Ene Ursu, persoană cu o mare dragoste pentru ogorul pe care îl 
munceşte cu râvnă cât şi pentru comuna sa în care a făcut reale îmbunătăţiri.

Este de ajuns să amintim că, de când a fost numit primar, a reuşit, într-un timp relativ 
scurt, să se îngrijească îndeaproape de soarta şcolilor, a bisericii şi în special a şoselei şi străzilor 
din comună, pentru a vedea câtă bunăvoinţă şi putere de muncă depune acest om pentru binele 
locuitorilor şi pentru estetica Comunei Brătianu.

Domnul Ene Urse a ajutat în grele nevoi populaţia cu banul şi fapta sa iar de când este 
primar e veşnic pe drum, pe la toate autorităţile ca să servească pe cetăţenii săi.

Domnia sa face cinste regimului şi este unul dintre �untaşii Partidului Liberal, cu care 
acesta se poate mândri.

În curând vom avea ocaziunea să publicăm şi alte fapte �umoase ale domnului Ene Urse344.

1935 
(Mici funcţionari la Brătianu și Iazu)

La Brătianu.
Aici este primar domnul Ene Ursu, despre a cărui activitate ne-am ocupat în ziarul nostru. 

Suntem primiţi cu bunăvoinţă. Doamna Urse, o bună gospodină, face trataţiile obicinuite 
(dulceaţă şi cafea).

Primarul mă însoţeşte la primărie unde am găsit funcţionarii la datorie. Ne explică, de 
asemenea, despre nevoile comunei şi ale sătenilor care sunt în complectă sărăcie din cauza secetei 
ce a bântuit vara trecută.

Am mai luat diferite informaţiuni de la unii săteni pentru notar, de(spre) care un ins ne 
şoptise că ar � un mare ghişe�ar, dar n-am dovedit nimic şi nici nu ni s-a dat vreo declaraţie în 
această privinţă.

În schimb, unii dintre săteni s-au plâns contra fostului perceptor Radu Tătaru despre ale 
cărui isprăvi ne vom ocupa într-un număr viitor al ziarului nostru.

La Iazu.
Primarul comunei, domnul Ioan Tătaru, fost multă vreme perceptor, gospodăreşte azi 

această comună cam sărăcuţă, fără venituri. Deplânge situaţia consătenilor sărăciţi cu desăvârşire 

343  Ilie I. JUGĂNARU – Albești, De vorbă cu domnul Ene Urse, primarul Comunei Brătianu, constatări și proiecte, „Glasul 
Bărăganului”, 15 februarie 1934, p. 3.

344  De vorbă cu primarii satelor, Comuna Brătianu, „Biruinţa”, 25 iunie 1934, p. 2.
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de anul secetos ce a trecut. Cei mai mulţi n-au nutreţ pentru vite şi porumb pentru hrana lor. Sunt 
într-o situaţie cum de mult n-au mai fost.

Se adună la primărie.
– Uite! Toţi aceştia (pe) care-i vedeţi (erau adunaţi un număr de săteni) sunt veniţi că 

poate le vor veni şi lor vreun ajutor de la stat, să-şi salveze viaţa şi sănătatea ce le e ameninţată 
de sărăcie şi mizerie.

– Dar notar ai bun? întrebarăm noi.
– Tocmai ce ne trebuia, răspunse domnul Tătaru cu voce hotărâtă. Înlesneşte pe săteni 

în nevoile lor, le dă sfaturi bune şi-i îndrumează pe căi bune. Ca funcţionar îşi face pe deplin 
datoria.

Aşadar, domnul N. Dumitrescu, notarul Comunei Iazu, este printre bunii notari din judeţ 
care îşi face conştiincios datoria şi ştie cum să se comporte faţă de populaţiunea comunei.

În partea stângă a şoselei Brătianu-Smirna, ce străbate centrul Comunei Iazu, la centrul 
satului se observă un podeţ nou în vale. Întrebând un sătean ce întâmplător trecea pe lângă noi, 
ni s-a spus că acest podeţ e de mare folos sătenilor. Aici domnule, adaugă el, se scurgea apă de 
multe ori, în mare cantitate, aducea boli în familiile noastre. Astăzi, prin acest podeţ, făcut de 
actualul nostru primar, apa nu mai staţionează. I s-a făcut scurgere spre valea aceea mare (arată 
cu mâna spre M(iază-)Z(i)345.

(Înștiinţare)
În urma intervenţiei noastre, următorii invalizi de război, nerevizuiţi în 1934, sunt 

chemaţi la revizuire pe ziua de 20 aprilie 1935.
Sunt chemaţi cu ordine de chemare speciale pe ziua de 19 aprilie, ora 8 dimineaţa, la 

cercul de Recrutare Ialomiţa iar de aici cu vagon special vor � trimişi la Bucureşti, astfel ca, la 
ora 4 dimineaţa, în ziua de 20 aprilie c(urent). să �e la Spitalul Militar Bucureşti.

Pe baza ordinelor de chemare au trenul gratuit, atât la dus, cât şi la întoarcere. 
Deocamdată au fost chemaţi numai aceştia, în curând venindu-le rândul şi celorlalţi: (...) 
Petroşanu Ion – Iazu, (...)346.

În programul de lucru pentru anul 1935 şi supus spre aprobare Comisiei interimare 
a Judeţului Ialomiţa se prevedea aprovizionarea cu piatră şi nisip a şoselei judeţene Călă-
raşi-Slobozia-Iazu, refacerea terasamentului şoselei Urziceni-Grindaşi-Grindu-Colelia-Revi-
 ga-Griviţa-Iazu-Murgeanca-Ţăndărei şi construirea unui pod de 1 m.l. între Slobozia Nouă 
şi Gheorghe Lazăr pe şoseaua judeţeană Călăraşi-Slobozia-Iazu347.

345  Ilie I. JUGĂNARU – Albești, Printre micii funcţionari cutreierând prin nordul judeţului, „Glasul Bărăganului”, 28 fe-
bruarie 1935, p. 3.

346  Înștiinţare, „Cuvânt către invalizi, văduve și orfani de război”, 6 aprilie 1935, p. 3.
347  „Voinţa Ialomiţei”, 8 martie 1935, p. 3.
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1936

Învăţătorul Costea Broască a în�inţat, Farmacia şcolară Preot Andrei Petru, 
ajutat de învăţătorul Nicolae V. Andreescu şi cu sprijinul material al 

farmacistului Silvestru Petrescu, din Bucureşti. Farmacia a împărţit gratuit medicamente348.
Comisiunea interimară a Judeţului Ialomiţa într-una din şedinţele zilelor de 2 şi 3 

octombrie 1936, a hotărât distribuirea de ajutoare din bugetul judeţului pentru construcţii 
de biserici, şcoli şi primării. Comuna Iazu a primit suma de 5000 lei pentru şcoală349.

1939 
(Căminul Cultural Barbu (Ștefănescu) Delavrancea din Comuna Iazu)

Rostul căminurilor culturale începe să �e din ce în ce mai preţuit şi înţeles în lumea satelor 
noastre. În judeţul nostru, deşi într-un număr redus, activitatea depusă de îndrumătorii 
căminurilor culturale merită toată atenţiunea şi încurajarea.

Astfel, Căminul Cultural Barbu (Ştefănescu) Delavrancea din Comuna Iazu, de sub 
însu�eţita conducere a Preotului Iconom Nicolae Mateescu, desfăşoară o muncă vrednică de 
laudă pe tărâmul îndrumării şi luminării păturii populare.

Prin serbări, conferinţe, coruri şi diferite consfătuiri organizate în cadrul şi sub auspiciile 
instituţiei căminului cultural, se pun bazele solide ale unei vieţi sănătoase şi rodnice la sate, 
încălzită la �acăra veşnic vie a binefacerilor culturii şi civilizaţiei moderne.

Cu ocazia sărbătorilor Naşterii Domnului, Părintele Econom Nicolae Mateescu a 
organizat serbări şi coruri cu �ăcăi, fetele şi străjerii satului, adunând fondurile necesare 
întreţinerii şi propăşirii instituţiei căminului.

În �umoasa operă culturală ce îndeplineşte, cu râvnă şi nobilă pasiune pe tărâmul 
promovării culturii săteşti, s�nţia sa este ajutat, în mod dezinteresat, de domnii învăţători Costea 
D. Broască, directorul şcolii, Dumitru L. Crăciun, Andrei Udrea, Nicolae Udrea – student teolog, 
domnişoara doctor R. Ceamnliski şi Radu Toma – cântăreţ350.

1940

La 1940, în secţiunea de mulţumiri a unei reviste bisericeşti, Parohia Iazu 
mulţumea lui Barbu Neacşu, Ioana Stan şi M. Zlotea pentru donaţia de obiecte 

de cult precum şi enoriaşei I. Chirculescu, care donase 2 ha teren arabil351.

348  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar nr. 627/1944, f 7f. 
349  „Voinţa Ialomiţei”, 10 octombrie 1936, p. 4.
350  Activitatea Căminului Cultural Barbu (Ștefănescu) Delavrancea din Comuna Iazu, „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
351  „Tomis”, mai 1940, nr. 5, p. 32.
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1941

Casele erau construite din paiantă şi câteva din cărămidă. Acoperişul majorităţii 
caselor era din tablă şi la câteva case din stuf. Doar câteva case aveau pivniţă. 

Erau pardosite cu pământ şi câteva cu podea.
Aprovizionarea cu apă se făcea din fântâni neigienice şi cu apă nepotabilă. Nu se 

făceau iazuri şi gropi în care să se strângă apă pentru adăpatul vitelor.
Locuitorii se hrăneau în mod obişnuit mai mult cu mămăligă, deşi la �ecare 

gospodărie se găseau cuptoare de copt pâine.
În perioada 1936-1940 nu s-au declarat epidemii. Erau cazuri de malarie în sat. Nu erau 

în sat locuitori guşaţi. Nu erau moaşe cali�cate în sat, ci la 5 km depărtare, în satul Smirna.
Cel mai apropiat medic se găsea la 10 km în Comuna Griviţa, cea mai apropiată 

farmacie - la 12 km, în Comuna Cioara-Brăila, cel mai apropiat spital - la 20 km, în oraşul 
Slobozia.

Portul nu se mai păstra.
Obiceiurile vechi mai însemnate care se mai păstrau erau:
În noaptea Sfântului Gheorghe locuitorii erau atenţi pentru că jucau comorile, ca să 

le descopere.
Vrăjitoarele făceau farmece pentru luarea manei la vaci şi semănături.
În dimineaţa de 9 martie, de S�nţii 40 de Mucenici, se făceau focuri prin curte, ca să 

fugă animalele şi insectele stricătoare de la pomi.
La sărbătorile mari, locuitorii se duceau la Cruci răzleţe, pe câmp, cu vitele bolnave 

şi le ocoleau, pentru însănătoşire.
Exista şcoală primară în sat, în�inţată odată cu satul, unde preda învăţătorul Petcu. 

Clădirea era făcută în anul 1905.
Nu erau gospodării aşezate la mai mult de 3 km de şcoală.
Erau 15 locuitori abonaţi la ziare.
Prin sat treceau în mod obişnuit ţigani nomazi, circa 10 şatre/corturi pe an, 

primăvara, vara şi toamna. Stăteau 3-4 zile, timpul necesar pentru exercitarea meşteşugului 
lor: spoitori, căldărari etc. Veneau din Judeţele Buzău şi Brăila şi mergeau în restul Judeţului 
Ialomiţa spre Nord sau Vest. Treceau aceleaşi şatre dar şi altele. Cumpărau de la săteni, 
însă mai mult în forma trocului.

Locuitorii erau Cojani.
Oraşul în care se duceau de cele mai multe ori locuitorii satului ca să-şi vândă 

produsele şi să se aprovizioneze era Slobozia, la 20 km depărtare. 
Alte târguri şi oraşe cercetate în mod obişnuit de locuitorii satului în vederea vânzării 

de produse şi a aprovizionării erau Ţăndărei, la 22 km, Cioara-Brăila, la 12 km şi Dudeşti 
la 20 km352.

352  Recensământul satelor, 1941.
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La 1941, satul Iazu, din Plasa Ţăndărei, erau 316 total exploataţii: 2 sub 0,1 ha, una 
între 0,1-0,5 ha, 6 între 0,5-1 ha, 86 între 1-3 ha, 71 între 3-5 ha, 100 între 5-10 ha, 41 între 
10-20 ha, 8 între 20-50 ha, una peste 100 ha; 172 pluguri, 112 grape, 110 rariţe, 14 semănători, 
18 secerători şi 206 care şi căruţe353.

Înainte de 1944

Învăţătorul Costea Broască a reuşit ca, după câteva şezători şi serbări şcolare, 
să convingă pe toţi locuitorii satului să contribuie pentru cumpărarea unui 

aparat de radio, pe care l-a instalat într-o sală de clasă şi în �ecare duminică organiza şedinţe 
de radio354.

1944 
Nemţi la Iazu şi Brătianu

Din 26 august 1944 există un Raport al Prefectului judeţului Ialomiţa referitor la 
luptele purtate de armata română cu trupele armatei germane a�ate în retragere 

pe teritoriul judeţului Ialomiţa. Acesta dă mărturie despre ostaşi nemţi la Iazu şi Brătianu.
Prefectura Judeţului Ialomiţa/ Administrativ
Garnizoana Călăraşi/ Legiunea de Jandarmi
Au fost dezarmaţi la Comuna Brătianu 5 soldaţi germani şi la Comuna Iazul 2 care 

escortau de la Brăila 100 prizonieri ruşi. Aceştia din urmă sunt acum la Comuna Iazu355.
După mărturiile locuitorilor, cei doi de la Iazu au fost împuşcaţi şi îngropaţi aici. Ani 

de zile o bătrână, care ştia locul îngropării lor, i-a tămâiat.

1956

În anul 1956 s-a în�inţat în Iazu echipa de fotbal numită Flacăra Iazu. Din anul 
1969 s-a numit Spartacus Iazu.

1957-1958

La Iazu, Colectivizarea s-a încheiat în 1957-1958. CAP-ul de la Iazu s-a numit 
Pământ Desţelenit şi s-a des�inţat îndată după evenimentele din 1989.

După 1989

Firmele agricole care administrează o parte din fosta moșie Lata Sărata a Mânăstirii 
Slobozia, azi fărâmiţată și retrocedată proprietarilor sau urmașilor acestora 

sunt SILCOMAR 2000 SRL, AGROSOL SRL, SPARTACUS IAZU SRL, VICTORIA 
IAZU SRL și BELȘUG IAZU SRL.

353  INSTITUTUL CENT�L DE STATISTICĂ, Recensământul agricol din 1941, vol. I, București, 1949, p. 97.
354  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar nr. 627/1944, f. 7f.
355  S.J.A.N. Ialomiţa, Fond Colecţia de documente foi Volante f. 33 copie, în TEZAUR, doc. 331, p. 367-368.
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2000

Scânteia. Comună în Judeţul Ialomiţa, alcătuită din 2 sate (Scânteia şi Iazu, n.n.), 
situată în Câmpia Bărăganului, pe râul Strachina; 4269 locuitori (1 iulie 1998): 

2118 de sex masculin şi 2151 – feminin. Nod rutier. Culturi de cereale, plante tehnice şi de 
nutreţ, �oarea soarelui, sfeclă de zahăr, tutun, legume ş.a. Creşterea bovinelor, porcinelor, 
ovinelor şi păsărilor.

Satul Scânteia a luat naştere în 1895, cu locuitori veniţi din Judeţele Brăila şi Buzău 
iar până în 1948 s-a numit Brătianu. Biserică (1902). Cod poştal: 8440356.

8. ŞCOALA

Primul document privitor la învăţământ în Iazu este cel emis la Călăraşi, în 13 
octombrie 1842, Adresă și tabel întocmit de profesorul Şcolii Normale înaintat 

Ocârmuirii Judeţului Ialomiţa cuprinzând numele candidaţilor care au absolvit Şcoala Normală 
și au fost declaraţi învăţători ai satelor:

Primită octombrie 25/ Profesorul Şcolii Normale a Judeţului Ialomiţa anul 1842 
octombrie 13/ No. 63/ Călărași/ C(institei) Cârmuiri a acestui judeţ,

Din 49 candidaţi de învăţători ce au venit în luna aceasta la Școala Normală spre a-și 
urma învăţăturile cerute după adresurile 45 și 57 către cinstita Cârmuire, care anume să 
alătură pe lângă aceasta în deosebită foaie, au luat atestat de săvârșirea învăţăturilor ce li se 
cereau, numindu-se învăţători comunali și sorocindu-se ca pe tot anul să mai vie la școala 
normală 25 de zile adică de la 20 aprilie până la 15 mai spre încredinţarea lor și la alte 
învăţături mai mari.

De aceea se supune cinstitei Cârmuiri ce e rugată a-i face cunoscuţi la domnii 
subocârmuitori poruncindu-le ca să strășnuiască pe enoriașii lor pentru toate câte privesc 
spre ţinerea școalelor desvoltându-și spre cinstirea ce se cuvine unui învăţător comunal, 
care sunt mijloacele cele mai dintâi ale înaintării învăţăturilor.

I.G. Gorjanu
(Rezoluţie)/ Asemenea aceștia să se facă poruncă la cinstiţii subocârmuitori
octombrie/ ocârmuitor (indescifrabil)
La 1842, pentru satul Iazu, din Plasa Balta, învăţător era Dumitru Rădulescu357. Din 

document reiese că preotul satului trebuia să implice enoriaşii în susţinerea materială a 
acestui dascăl şi a şcolii în general.

Placa de marmură comemorativă ridicată de profesoara şi directoarea Stanca I. 
Moroianu cu numele dascălilor din Iazu creditează pe Irina Vasilescu/Rădulescu ca prima 

356  Dan GHINEA, Enciclopedia geogra�că a României, ediţia a II-a, revizuită și adăugită, Editura Enciclopedică, București, 
2000, p. 1113.

357  S.J.A.N. Ialomiţa, Fond Prefectura Jud. Ialomiţa, Dosar 35/1842, f. 99-100, orig., în TEZAUR, doc. 121, p. 161-162.
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învăţătoare a satului, la 1905, deşi, după cum am văzut, la 1842 se poate vorbi despre primul 
învăţător sau unul dintre primii dascăli, în persoana lui Dumitru Rădulescu.

Prima clădire pentru şcoală a fost o casă particulară.
A doua locaţie pentru şcoală, după 1845, când s-a construit biserica, a fost în tinda 

acesteia.
Şcoala din Iazu s-a în�inţat o�cial în 1857358.
În anul 1864, după Legea şcolară promulgată de Domnitorul Ioan Cuza ia �inţă şcoala 

primară în acest sat. La început a funcţionat cu un singur post apoi cu două posturi. 
Cursurile se ţineau într-o sală a primăriei construită în acest scop359(a treia şcoală).
În anul şcolar 1863-1864 se aminteşte de Vasile Grigoriu, ca dascăl al copiilor de 

vârstă şcolară ai satului, în număr de 25360. 
În anul şcolar 1864-1865, învăţa acelaşi Vasile Grigoriu, în vârstă de 24 ani, absolvent 

a 3 clase primare, numit în post la 4 decembrie 1860, pentru Şcoala în�inţată o�cial în anul 
1857. La Iazu erau atunci 600 familii, cu o populaţie şcolară de 25 copii în clasa I şi 7 în 
clasa a II-a, în total 32 dintre care 15 fete361.

La 15 noiembrie 1873, Învăţătorul Ștefan Ionescu, de la Școala Iazu, alcătuia o Monogra�e 
a satului Iazu, ca răspuns la solicitarea lui Alexandru Odobescu (B.A.R., Mss. Rom. 227).

La Şcoala Iazu s-a în�inţat un post la 1877, pe care funcţiona Părintele Andrei Petru 
din septembrie şi altul la 1893362.

Preotul Petru Andrei, Stat personal 1123 A, s-a născut la 8 noiembrie 1856, la 
Căldăreşti-Buzău. Absolvent al Seminarului de grad II din Buzău, la 1875, a devenit 
învăţător suplinitor la Iazu-Ialomiţa, începând cu 30 septembrie 1877, apoi învăţător 
provizoriu, în aceeaşi localitate, de la 1 ianuarie 1879 şi în cele din urmă învăţător de�nitiv, 
tot în Iazu, din data de 20 octombrie 1888, unde profesa şi după 1910363.

Preotul Andrei Petru era trecut ca unicul învăţător de la Iazu într-un Anuar din 
1883364.

358  V.A. URECHIA, Anuarul General al Instrucţiunii publice din România pe anul școlar 1864-1865, București, 1868, p. 
83.

359  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar nr. 631/1944.
360  V.A. URECHIA, Anuarul General al Instrucţiunii publice din România pe anul școlar 1863-1864, București, 1866, p. 

72, 162.
361  V.A. URECHIA, Anuarul General al Instrucţiunii publice din România pe anul școlar 1864-1865, București, 1868, p. 

82-83.
362  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI AL CULTELOR, Anuarul o�cial, Ploești, 1910, p. 101.
363  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR, Anuarul o�cial al Ministerului Instrucţiunii Publice 

și al Cultelor, București, 1883, p. 32; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei, 1905, 
Institutul de Arte Gra�ce Eminescu, București, 1905, p 208; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei și 
administraţiei, 1906, București, 1906, p. 208; Anuarul General al României, 1907, București, 1907, p. 446; Anuarul 
General al României, 1908, București, 1908, p. 446; MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI AL CULTELOR, Anuarul 
o�cial, Ploești, 1910, p. 407; N. STOICESCU, Anuarul ..., p. 48.

364  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR, Anuarul O�cial al Ministerului Instrucţiunii Publice 
și al Cultelor pe anul 1883, București, 1883, p. 32. 1915
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În 1879, între împroprietăriţii Comunei Iazu se a�au Preoţii David Iliescu şi Andrei 
Petru precum şi Cimitirul şi Şcoala. Pentru aceasta din urmă s-au prevăzut 49,89 ari în sat 
şi 8 ha şi 48,11 ari în ţarină, adică un total de 8 ha şi 98 ari/ 18 pogoane365.

În 1884, Preotul Învăţător Andrei Petru răspundea Chestionarului lingvistic al lui 
Bogdan Petriceicu Haşdeu (B.A.R., Mss. Rom. 3424).

În 1893, la Iazu, alături de Părintele Andrei Petru, de la şcoala de băieţi, copiii erau 
învăţaţi la Şcoala de fete din localitate, de către Filoteea Popescu, născută la 1874, cu studii 
gimnaziale, având titlul provizoriu, numită la 3 noiembrie 1890366. Învățătoarea Filoteea 
Popescu a obținut titlul de�nitiv la Iazu în anul 1893367.

Învăţătoarea Irina Vasilescu, ulterior Rădulescu a venit ca suplinitoare la Iazu-Ialomiţa 
la 1 octombrie 1895368.

Învăţătoarea Irina Vasilescu, Stat personal 2522 A, s-a născut la 24 aprilie 1874 la 
Bucureşti. Absolventă a Şcolii secundare de fete Nr. 2 din Bucureşti/Şcoală profesională, 
la 1891, a devenit învăţătoare suplinitoare la Pungeşti-Vaslui, de la 1 martie 1892, apoi la 
Lehliu-Ialomiţa, de la 1 aprilie 1893 şi în cele din urmă la Iazu-Ialomiţa de la 1 octombrie 
1895, unde a dobândit titlul de învăţător provizoriu la 1 aprilie 1895 şi pe cel de învăţător 
de�nitiv la 1900/ianuarie 1901. Profesa şi după 1910369. La 1912 era titulară şi încă se 
numea Vasilescu370. La 1915 era titulară şi se numea Rădulescu371. La 1943 era Doamna 
Irina Rădulescu, pensionară372.

La 1896, la Şcoala Iazu profesau Irina Vasilescu la clasele I-II şi Preot Andrei Petru 
la clasele III-V şi diriginte373. În această calitate, Părintele Andrei Petru, la 7 iulie 1896, 
aducea o mulțumire publică, într-o gazetă ialomițeană, unor persoane din Iazu care 
contribuiseră la distribuirea premiilor pentru școlari. Astfel, Temistocle Geavide și Enache 

365  A.N.I.C., Fond Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul Ialomiţa, Dosar nr. 665.
366  MINISTERUL CULTELOR ȘI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, Anuarul Ministerului Cultelor și Instrucţiunii Publice 

pe anul 1893, București, 1893, p. 112; Constantin Ștef. BILCIURESCU, Almanahul (Calendar) Școalei și Bisericii pe 
anul 1893-1894, anul II, București, 1893, p. 822.

367  „Luptătorul”, 12 septembrie 1893, p. 2.
368  Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei, 1905, Institutul de Arte Gra�ce Eminescu, 

București, 1905, p 208; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei, 1906, București, 1906, 
p. 208; Anuarul General al României, 1907, București, 1907, p. 446; Anuarul General al României, 1908, București, 
1908, p. 446; MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI AL CULTELOR, Anuarul o�cial, Ploești, 1910, p. 576.

369  Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei, 1905, Institutul de Arte Gra�ce Eminescu, 
București, 1905, p 208; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei, 1906, București, 1906, 
p. 208; Anuarul General al României, 1907, București, 1907, p. 446; Anuarul General al României, 1908, București, 
1908, p. 446; MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI AL CULTELOR, Anuarul o�cial, Ploești, 1910, p. 576.

370  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI CULTELOR, Anuarul O�cial, 1912, București, 1913, p. 100.
371  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
372  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 1044/1943. Textul citat îl găsim aproape identic la A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 

486/1946.
373  Constantin Stef. BILCIURESCU, Almanahul (Calendar) Școalei și Bisericii pe anul 1896, anul IV, București, 1896, p. 704.
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Drigopulos, arendași ai moșiei Iazu oferiseră primul 20 lei iar al doilea 10 lei, pentru rochițe 
la eleve, iar comersantul local Marcu Rosemblat dăruise cărți în valoare de 23,63 lei374.

În Anuarul de la 1897, la Iazu �gurau Învăţătorii Preot Andrei Petru şi Irina Vasilescu, 
cu studiul externatului şi titlul provizoriu375.

Învăţătorul Mihail M. Ionescu, în 1943, scria că după formarea satului Brătianu, la 
1895, copii de vârstă şcolară de aici învăţau la Şcoala din Iazu iar la 1900 s-a în�inţat Şcoala 
din satul Brătianu, în casa lui Grigore Bărăgan:

Şcoala din Comuna Brătianu, Judeţul Ialomiţa, are un trecut cam zdruncinat. Formându-se 
satul, şcoală nu avea, învăţători nu, şi copiii ce erau în vârstă de şcoală erau nevoiţi a merge la 
Şcoala din Comuna Iazu.

Primăvara, plecau cârduri, băieţi şi fete, luându-şi mâncare în ghiozdane, pentru că nu 
puteau veni acasă decât seara, �ind o depărtare de 3 km.

Povestesc unii care au învăţat la Şcoala din Iazu că luau de acasă de multe ori ouă crude, 
se duceau pe Valea Iazului, care este la calea jumătate şi acolo prăjeau ouăle în tigaia anume 
pregătită, mâncau, apoi plecau la şcoală.

Toamna, iarna şi pe timpuri rele îi duceau părinţii pe rând cu sania sau cu căruţa după 
împrejurări. Acolo îi învăţa Preotul Andrei Petrescu şi Domnişoara Irina, acum Doamna Irina 
Rădulescu, pensionară.

În anul 1900 s-a în�inţat şcoala în satul Brătianu, în casa lui Grigore Bărăgan.
Ministerul Instrucţiunii Publice trimite ca învăţător pe tânărul normalist Nedelcu Lixeanu 

care şi-a făcut datoria ca un adevărat apostol până în anul 1916, când a plecat la datorie, de 
unde nu s-a mai întors, �ind răpus de duşmani în tranşee, la Turtucaia (...)376.

La 1899, la Comuna Iazu, din Plasa Balta Ialomiţei, cu satele/cătunele Iazu şi Brătianu, 
la Şcoala Mixtă din Iazu, situaţia şcolară era următoarea: 2800 m – distanţa de la marginea 
cătunului cu Şcoala (Iazu) la marginea cătunului din acest centru şcolar (Brătianu); 3790 m 
– distanţa din centrul de la Iazu în centrul de la Brătianu; 80 băieţi – Iazu, 180 băieţi – Brătianu, 
58 fete – Iazu, 118 fete – Brătianu, total 138 şcolari – Iazu, 298 şcolari, copii români în vârstă 
de şcoală; 2 băieţi şi o fată, adică 3 şcolari străini la Iazu şi 2 băieţi şi o fată, adică 3 şcolari 
străini la Brătianu; rezultând un total de copii în vârstă de şcoală români şi străini: 82 băieţi 
şi 59 fete, adică 141 şcolari români şi străini la Iazu şi 182 băieţi şi 119 fete, adică 301 şcolari 
români şi străini la Brătianu.

Totalul copiilor de vârstă şcolară la centrul din Iazu: băieţi români – 260, fete 
românce – 176, total – 436 copii români; 4 băieţi şi 2 fete străini, total – 6 copii străini; 

374  „Gazeta Ialomiței”, 7 iulie 1896, p. 3.
375  MINISTERUL CULTELOR ȘI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, Anuarul o�cial al învăţământului primar și normal 

primar, anul 1897, București, 1897, p. 118.
376  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 1044/1943. Textul citat îl găsim aproape identic la A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 

486/1946.
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adică 264 băieţi români şi străini, 178 fete românce şi străine, total 442 copii români şi 
străini de vârstă şcolară377.

La 16 noiembrie 1899, Prefectura Judeţului Ialomiţa, având în vedere art. 31 şi 
următorii din Regulamentul de aplicare a Legii pentru facerea clădirilor şcolare primare şi 
în�inţarea Casei şcoalelor, sancţionat prin Înaltul Decret Regal No. 3116 din 28 iunie 1896 
şi publicat în „Monitorul O�cial”, No. 72 din 2 iulie (1899) şi conform ordinului No. 74.414 
din 3 noiembrie (1899) al Ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, aducea la cunoştinţă 
că pământurile şcolilor rurale care nu sunt utilizate pentru grădina şcolii precum şi 
pământurile bisericeşti unde nu sunt construite biserici se arendează prin licitaţie publică 
orală la subprefecturile Plaselor Borcea, Balta Ialomiţa şi Câmpu.

Între pământurile din subprefectura Balta Ialomiţa, licitate la 10 ianuarie 1900, în 
comuna Slobozia, se a�au şi cele din:

8) Cătuna Iazu, pendinte de Comuna Iazu, având întindere de 8 ha, 5931, teren al şcoalei 
situat în ţarină.

9) Cătuna Brătianu, pendinte de Comuna Iazu, având întindere de 5 ha, teren al şcoalei 
situat în ţarină378.

La 14 ianuarie 1900, Prefectura Judeţului Ialomiţa repeta anunţul de mai sus. Arenda 
pentru aceleaşi pământuri din Comuna Iazu aveau să �e licitate în Comuna Slobozia, în 
ziua de 30 ianuarie 1900379.

La 1900, Comuna Iazu avea o şcoală de băieţi, cu 30 elevi, condusă de un învăţător, 
Părintele Andrei Petru, salariat de stat şi comună; o şcoală de fete, cu 14 eleve, o învăţătoare, 
Irina Vasilescu, salariată de comună380.

Pentru Şcoala din Brătianu, construită la 1900, s-au în�inţat două posturi, unul la 
1900 şi celălalt la 1908381. Apoi s-a mai în�inţat un post la 1909382.

A patra şcoală. Înainte de 1901 era o clădire construită de comună383.
La 1901, Iazu avea o şcoală de băieţi, cu 30 elevi, condusă de un învăţător (Preotul 

Andrei Petru) salariat de stat şi comună; o şcoală de fete, cu 14 eleve, o învăţătoare (Irina 
Vasilescu) salariată de comună384.

În seara zilei de 3 aprilie 1901, s-a ținut o serbare școlară, la inițiativa Învățătorilor 
comunei, Preotul Andrei Petru și Irina Vasilescu, cu concursul primarului Constantin Stan. 

377  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR, Serviciul Statistic, Recensământul copiilor în 
vârstă de școală din comunele rurale și urbane, făcut în anul 1899, București, 1899, p. 184-185.

378  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 21 noiembrie 1899, p. 1-2; 28 noiembrie 1899, p. 1-2; 12 
decembrie 1899, p. 2; 19 decembrie 1899, p. 1-2; 26 decembrie 1899, p. 2; 2 ianuarie 1900, p. 1-2.

379  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 16 ianuarie 1900, p. 1-2; 23 ianuarie 1900, p. 1-2; 30 ianuarie 
1900, p. 2.

380  N. STOICESCU, Anuarul ..., p. 48.
381  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI CULTELOR, Anuarul O�cial, 1908, București, 1909, p. 87.
382  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI AL CULTELOR, Anuarul o�cial, Ploești, 1910, p. 101.
383  M.D.G.R., volumul IV, București, 1901, p 28-29.
384  M.D.G.R., volumul IV, București, 1901, p 28-29.
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Programul a constat din piesele De necaz, Ce face beția și Ce face dracu, de �. Speranță. De 
asemenea, fetele au interpretat piesa Răutăcioasa. Bene�ciul acestei acțiuni a întrecut 
așteptările prin suma de 235 lei bene�ciu net385.

La 1902, în Comuna Iazu, erau următorii învăţători:
- la Iazu, Părintele Andrei Petru, născut la 1854, absolvent de seminar, cu titlu 

provizoriu din ianuarie 1879 şi de�nitiv din octombrie 1888, Nr. Stat Personal 2521 şi Irina 
Vasilescu, născută la 1874, cu studiul Externatului secundar, cu titlu provizoriu din martie 
1895 şi de�nitiv din ianuarie 1901, Nr. Stat Personal 2522;

- la Brătianu, Nedelcu Lixeanu, născut la 1880, absolvent de Şcoală normală, cu titlu 
provizoriu din iunie 1899, Nr. Stat Personal 979386.

Învăţătorul Nedelcu Lixeanu s-a născut la 8 noiembrie 1880, la Miloşeşti-Ialomiţa, 
ca �u al lui Ion Dinu Lixeanu. S-a pregătit pentru a � învăţător la Şcoala Normală Carol I 
din Câmpulung. La terminarea acestei şcoli, în 1899, a devenit învăţător provizoriu la 
Padina-Buzău, la 1 septembrie 1899, apoi la Miloşeşti-Nicoleşti, din Judeţul Ialomiţa, la 1 
septembrie 1900 şi în cele din urmă la Brătianu, Comuna Iazu-Ialomiţa, din 1 noiembrie 
1900, ca prim dascăl al acestei instituţii de învăţământ, unde a şi devenit învăţător de�nitiv 
în anul 1903. Profesa şi după 1910387. La 1904 a adunat şi sătenii în societatea economică 
numită Banca populară Unirea. Timp de 16 ani, mai întâi singur, apoi ajutat din 1908 şi de 
alţi colegi, între care şi entuziastul Andrei Diţescu, mort captiv în Asia Mică, a sădit în 
su�etele tuturor elevilor dragostea pentru carte, neam şi lege. A căzut ca un erou la 
Turtucaia388.

Monumentul eroilor reîntregirii din curtea Primăriei Brătianu, ridicat în anul 1933 
de comunitatea sătească, în frunte cu personalităţi locale precum subrevizorul şcolar D.C. 
Vasilescu, primarul T. Rădulescu, directorul de şcoală Mişu Ionescu, are pe faţa vestică 
fotogra�a locotenentului erou Nedelcu Lixeanu. Primarul Comunei Iazu, Gheorghe R. 
Marinescu, publica un anunţ de licitaţie publică, prevăzut în ziua de 24 iunie 1904, pentru 
arendarea pe termen de 5 ani, începând din toamna anului 1904, a unor terenuri din cătunul 
Brătianu litera A, printre care se a�a şi un teren de 5000 m2 loc destinat pentru şcoală, locuri 
rămase în primirea comunei după Legea înstrăinării bunurilor statului, din 1896, până când 
noul sat se va forma noua comună389.

385  „Deșteptarea”, 13 mai 1901, p. 2.
386  MINISTERUL CULTELOR ȘI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, Anuarul o�cial al învăţământului primar rural și urban, 

anul 1902-1903, București, 1902, p. 84.
387  Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei, 1905, Institutul de Arte Gra�ce Eminescu, 

București, 1905, p 208; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei, 1906,București, 1906, 
p. 208; Anuarul General al României, 1907, București, 1907, p. 446; Anuarul General al României, 1908, București, 
1908, p. 446; MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI AL CULTELOR, Anuarul o�cial, Ploești, 1910, p. 293.

388  (Subrevizor școlar) D.C. V(asilescu)., în „Şcoala Ialomiţei”, februarie-martie 1932, p. 49-51.
389  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 20 iunie 1904, p. 12.
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La 26 iunie 1904 s-a ţinut licitaţie în cancelaria Prefecturii, cu oferte sigilate şi fără 
drept de supraofertă, pentru darea în întreprindere a construirii localurilor de şcoală în 
Comunele Iazu, Ciocăneşti Sârbi, Roseţi Volnaşi, Dichiseni, Chioara, Hagieni, Alexeni, 
Căzăneşti şi Raşi390.

A cincea clădire pentru Şcoală în Iazu, Şcoala veche, a fost ridicată de comunitate la anul 
1905391 și a costat atunci 12.251 de lei. Avea două săli de clasă și o cancelarie. Azi este în paragină.

La 1905, la Iazu erau tot Învăţătorii Preotul Andrei Petru şi Irina Vasilescu392. 
Comună rurală Iazu avea 3016 locuitori, 2 şcoli rurale, una în Comuna Iazu şi una în cătunul 
Brătianu393.

La 1905, la Școala Mixtă din Iazu, Plasa Balta Ialomiţei, cu cătunele Iazu și Brătianu, 
cu un învăţător și o învăţătoare, pentru Iazu și un învăţător, pentru Brătianu, toţi cu titlul 
de�nitiv erau: copii în vârstă de școală: 71 – la Iazu și 239 – la Brătianu, băieţi români, 64 la 
Iazu și 223 – la Brătianu, fete românce, adică un total de 135 elevi la Iazu și 462 elevi la 
Brătianu; nici un școlar străin; copii înscriși: 72 băieţi (sunt mai mulţi de 71 pentru că se 
înscriau unii din nou, �e că nu frecventaseră, �e erau repetenţi) – la Iazu, 123 băieţi – la 
Brătianu, 62 fete - la Iazu și 27 fete – la Brătianu, adică total 134 copii la Iazu și 150 copii la 
Brătianu; urmaseră regulat în tot timpul anului școlar: 67 băieţi – la Iazu, 101 băieţi – la 
Brătianu, 53 fete – la Iazu și 22 fete la Brătianu, adică un total de 120 copii la Iazu și 123 copii 
la Brătianu, toţi ortodocși; dintre care prezenţi la examen: 1) dintre cei care urmaseră regulat 
la cursuri: 67 băieţi din Iazu, 101 băieţi din Brătianu, 53 fete din Iazu, 22 fete din Brătianu 
și 2) din ceilalţi: 10 băieţi din Brătianu, rezultând un total de elevi prezenţi la examene: 120 
elevi din Iazu și 133 elevi din Brătianu; promovaţi din cei prezenţi la cursuri și din ceilalţi: 
40 băieţi și 37 fete, total 77 copii din Iazu și 97 băieţi și 20 fete, total 117 copii din Brătianu, 
toţi ortodocși; absolvenţi: 4 băieţi și 5 fete, total 9 copii la Iazu și 17 băieţi la Brătianu394.

La 1906, în comună erau două școli: una la reședinţă, la Iazu, construită în 1905 și 
cea de a doua, în satul Brătianu, instalată într-un local cu chirie.

După ultimul recensământ, la Iazu, copii în vârstă de școală erau 142, dintre care 141 
înscriși. Școala de aici avea un învăţător, Preotul Andrei Petru, și o învăţătoare, Irina 
Vasilescu. 

Copii în vârstă de școală erau, la Brătianu, 470, dintre care 13 înscriși. Școala avea 
învăţător pe Nedelcu Lixeanu.

390  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 9 mai 1904, p. 10-11.
391  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1905, p. 28.
392  MINISTERUL CULTELOR ȘI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, Anuarul o�cial al învăţământului primar urban și 

rural, anul școlar 1905-1906, București, 1906, p. 176.
393  Anuarul naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei întocmit de Emile MELBERT, 1905, București, 

1905, p. 208.
394  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR, Recensământul copiilor în vârstă de școală, români 

și străini, din comunele rurale (1904-1905), p. 98-99.
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Amândouă școlile aveau 14 hectare și 15 ari pământ arabil395.
La 2 iulie 1905, preoteasa Voica Iliescu, închiria Învăţătoarei Irina Vasilescu două 

odăi, o sală de locuit şi un ochi de magazie (de la viitoarea casă parohială), pe termen de 3 
ani, de la 1 august 1905 până la 1 august 1908, cu preţul de 30 lei anual396.

La încheierea perioadei contractuale, la 1908, Părintele Andrei Petru a prelungit 
contractul pe încă trei ani pentru aceeaşi chiriaşă, Irina Vasilescu, cu 60 lei anual397. 

Prin Deciziunea Nr. 4 a Epitropiei Iazu, se închiria casa parohială tot învăţătoarei 
Irina Vasilescu, pentru o nouă perioadă de 3 ani, de la 1 august 1911 la 1 august 1914, pentru 
70 lei anual398.

La 1906, Școala Iazu avea învăţători pe Părintele Andrei Petru și Irina Vasilescu. În 
aceeaşi perioadă, la Brătianu, sat din Comuna Iazu, era învăţător Nedelcu Lixeanu.

La Expoziţia generală română, din 1906, dedicată împlinirii a 40 de ani de la urcarea 
pe tron a regelui Carol I al României, de la Iazu a participat: 1) Părintele Paroh Andrei 
Petru, cu porumb şi grâu399, precum şi 2) Şcoala din Iazu cu: o cămaşă de noapte, de pânză; 
o cămașă de zi, de pânză; o pernă brodată pe indian; o pereche panto� brodaţi cu lână, pe 
etamină; o faţă de masă cusută pe etamină cu mătase; un şervet de pânză cusut cu roşu400.

La 1908, la Şcoala de la Comuna Iazu, în satul Brătianu erau învăţători: I Nedelcu 
Lixeanu, cu titlul de�nitiv, pe un post în�inţat la 1900, Nr. Stat Personal 979; II D. Gh. 
Teodorescu, suplinitor, pe un post în�inţat la 1908, iar la Iazu: I Preotul Andrei Petru, 
de�nitiv, pe un post în�inţat la 1877, Nr. Stat personal 1123 şi II Irina Vasilescu, cu titlul 
de�nitiv, pe un post în�inţat la 1893, Nr. Stat personal 2522401.

La 1909, Prefectura Judeţului Ialomiţa a oferit mobilier şcolar pentru Şcoala din Iazu 
în valoare de 297 lei402. La 1910 – pentru Şcoala din Brătianu în valoare de 456 lei403.

Primarul Comunei Iazu, Niţu Dumitrache, anunţa la 8 august 1909, o licitaţie publică 
la 13 septembrie 1909 pentru arendarea terenurilor şcolare:

1)  8 ha şi 50 ari pământ arabil în câmp, pe raza Comunei Iazu, date Şcolii Iazu prin 
Legea rurală din 1864;

2)  5 ha pământ arabil în câmp, pe raza satului Brătianu, date Şcolii Brătianu, pe 5 ani, 
începând din toamna anului 1909.

395  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 320-321.
396  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1690/1908, f. 31.
397  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 4288/1908, f. 1.
398  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 5554/1911, f. 4.
399  EXPOZIŢIUNEA GENE�LĂ ROMÂNĂ 1906, Călăuza o�cială și Catalogul Expoziţiunii, București, Socec, 1906, 

p. 25.
400  Catalogul lucrărilor expuse la Expoziţia Jubiliară din 1906, București, 1906, p. 36.
401  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI CULTELOR, Anuarul O�cial, 1908, București, 1909, p. 87.
402  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1909, p. 31.
403  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1910, p. 52.
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Condiţiile de arendare erau cele cuprinse în „Monitorul O�cial” Nr. 147, din 3 
octombrie 1896404.

Primarul Comunei Iazu, Niţu Dumitrache, anunţa la 14 septembrie 1909 că, întrucât 
din cauza lipsei de concurenţi pentru arendarea terenului şcolii din comună, având 6 ha şi 
931 m2, licitaţia publică din 13 septembrie 1909 nu s-a ţinut, �xa o alta cu acelaşi obiect în 
ziua de 27 septembrie 1909405.

La 1910, administratorul Plăşii Rovine (din care făcea parte Comuna Iazu), V.I. 
Rădulescu, semnala construirea a câte unui local de primărie şi şcoală în Comunele Colelia, 
Cocora, Reviga, Miloşeşti, Griviţa şi Iazu (a şasea Şcoală de aici)406. 

Şcoala şi primăria ridicate la 1910 au fost ulterior demolate iar în curtea respectivă 
a fost construit Căminul Cultural.

La 1909-1910, între posturile vacanțe de ajutor de învățător, se a�a și postul II de la 
Iazu-Brătianu407.

La 1910, la Şcoala de la Comuna Iazu, în satul Brătianu erau învăţători: I Nedelcu 
Lixeanu, de�nitiv pe un post în�inţat de la 1900, II Andrei Niţescu, suplinitor pe un post 
în�inţat la 1908 și III Ioana Cosma suplinitoare, pe un post în�inţat la 1909, iar la Iazu: I 
Preotul Petru Andrei, de�nitiv, pe un post în�inţat la 1877 şi II Irina Vasilescu, de�nitiv pe 
un post în�inţat la 1893408.

La 1911, în Comuna Iazu erau învăţători Andrei Diţescu, Nedelcu Lixeanu, Preotul 
Andrei Petru şi învăţătoare: Ioana Cosma, Irina Vasilescu409.

La 1912, la Şcoala de la Comuna Iazu, în satul Brătianu erau învăţători: Nedelcu 
Lixeanu, născut la 1880, de�nitiv, numit provizoriu în 1899, pe un post în�inţat la 1900, 
Nr. Stat personal 979; Ioana Cosma, născută la 1880, suplinitoare, pe un post în�inţat la 
1908; iar la Iazu: Preotul Andrei Petru, născut la 1856, cu titlul de�nitiv, numit provizoriu 
în 1879, pe un post în�inţat în 1879, Nr. Stat personal 1123; Irina Vasilescu, născută la 
1872, cu titlul de�nitiv, numită provizoriu la 1895, pe un post în�inţat la 1895, Nr. Stat 
personal 2522; Andrei Diţescu, născut la 1880, suplinitor, numit provizoriu în 1912, pe un 
post în�inţat la 1909410.

În timpul Învăţătorilor Preot Andrei Petru şi Irina Vasilescu, prin munca şi pregătirea 
lor, s-au ridicat diverse cadre bine pregătite, printre care Nicolae A. Petrescu (�ul Părintelui 
Andrei Petru) – farmacist, Dumitru Petrescu – director în Ministerul Agriculturii, Silvestru 

404  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 27 august 1909, p. 11.
405  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 24 septembrie 1909, p. 11.
406  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin I. 

Șeicărescu, 1910, p. 29.
407  „Liberalul”, 25 iunie 1909, p. 3; 12 august 1910, p. 3.
408  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI AL CULTELOR, Anuarul o�cial, Ploești, 1910, p. 101.
409  Anuarul SOCEC. România și capitala București, anul al 2-lea, 1911, Editura Librăriei Socec&Co. București, p. 395.
410  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI CULTELOR, Anuarul O�cial, 1912, București, 1913, p. 100.
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Popescu – farmacist, Ghiţă Gh. Teodorescu – şeful staţiei Gara de Nord şi Andrei M. 
Diţescu – învăţător.

Primarul Comunei Iazu, E. Stan, anunţa o licitaţie publică, pentru ziua de 1 aprilie 
1912, pentru arendarea, pe un nou period de 5 ani, cu începere de la 1 martie 1912, a 
terenului pentru şcoală, de 5000 m2, în Comuna Iazu, primit după Legea însurăţeilor din 
1882, loc ce fusese arendat locuitorului Ion G. Topală, căruia termenul de arendare îi 
expirase411.

La 1 aprilie 1913, Părintele Andrei Petru a demisionat temporar, după obiceiul 
timpului, spre a-şi regula dreptul la pensie ca învăţător, (conform) Ord(inului). Sf(�ntei). 
Mitropolii Nr. 893/(1)913412. 

Între lucrările de arhitectură ale Prefecturii Judeţului Ialomiţa, �gura în anul 1913 şi 
Reparaţia localului de şcoală din Comuna Iazu413 precum şi Deviz pentru reparaţia Şcoalei 
din Comuna Iazu414.

În anul 1914, Leonida Gussi, Prefectul Judeţului Ialomiţa, a înaintat Ministerului 
Cultelor şi Instrucţiunii proiectele de construire a 41 de localuri de şcoală ce urmau a se 
construi judeţ, dintr-un credit de 50 milioane lei.

Printre localităţile în care se dorea construirea unor şcoli se a�a şi satul Brătianu din 
Comuna Iazu, având prevăzut o clădire cu 3 săli de clasă, locuinţă pentru diriginte, magazie, 
2 latrine şi împrejmuire415.

La 1915, Comuna Iazu avea 5 şcoli: la Iazu - una proprietate a ei construită în anul 
1905 și alta cu chirie; la Brătianu – 3, tot cu chirie416.

La 1915, în Iazu erau trei posturi de învăţători: Victor Proca învăţător diriginte, Irina 
Rădulescu (fostă Vasilescu) titulară și Neculai Alexe suplinitor, iar la satul Brătianu erau, 
de asemenea, trei posturi de învăţători: Nedelcu Lixeanu - diriginte, Andrei Diţescu și Ioana 
Diţescu suplinitori417.

Într-un Tablou de numărul membrilor ce compun Comitetele şcolare din judeţ şi fondul 
de care dispun, Comuna Iazu �gura cu 6 membri418.

411  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 29 martie 1912, p. 9.
412  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 246/1913, f. 59v, 321f, 341f.
413  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1913, p. 48.
414  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1913, p. 49.
415  „Viitorul Ialomiţei”, 18 mai 1914, p. 3; PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului 

Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1914, p. 43.
416  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
417  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
418  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1915, Anexa nr. 18.
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La 1915-1916, în Comuna Iazu erau învăţători, la Brătianu: Andrei Diţescu – suplinitor, 
Ioana A. Diţescu – suplinitoare, Nedelcu Lixeanu – diriginte; la Iazu: Victor T. Proca – învăţător 
diriginte, Irina Rădulescu titulară, Neculai Alexe – suplinitor şi Eremia Vasilescu419.

Născut la 27 septembrie 1893, în Comuna Murgeanca-Ialomiţa, învăţătorul Victor 
Proca era �ul moșierului Toma Proca – veteran de la 1877, mort și el în timpul Războiului 
întâi Mondial.

La terminarea cursului gimnazial din satul natal, s-a hotărât să se facă învăţător.
În 1910 a intrat la Școala Normală din Galaţi. La examenul de diplomă din 1913 a 

fost premiant. A ocupat un post de învăţător în Comuna Iazu, aproape de casa părintească, 
și în 1914, luna iunie s-a căsătorit.

Războiul îl găsește sublocotenent în Regimentul 39 Infanterie cu care a luptat în faţa 
Răzoarelor. Aici, în fruntea soldaţilor săi, în timp ce se lucra la măști individuale, în ziua de 
4 august este lovit de o schijă de obuz și este dus la Spitalul din Sascut.

Rămas pe front, regimentul ia parte la memorabila mare bătălie de la 6 august 1917. 
Rana destul de grea, cu toate sforţările medicilor, n-a putut � vindecată. A trecut la Domnul 
la 20 august 1917420.

Jertfa Învăţătorilor Victor Proca și Nedelcu Lixeanu nu avea să �e uitată. Și în 1943, 
un articol din Pământul îi evoca:

„Când, după Războiul Întregirii, învăţătorii ialomiţeni s-au reîntors la vetrele lor, ei 
s-au adunat laolaltă, s-au numărat şi au crestat pe răbojul vremii contribuţia lor la marea 
jertfă pentru unitatea neamului.

La apel au lipsit 12 colegi dragi, dintre cei mai buni, care plătiseră cu preţul vieţii lor 
întregirea patriei. 

În paginile revistei „Şcoala Ialomiţei” s-a înscris mai târziu fapta acestor viteji, ca să 
�e pildă vie pentru generaţiile viitoare.

Au căzut atunci, cum cad şi azi, în fruntea plutoanelor, ce 12 eroi premergători: Lixeanu 
Nedelcu – Brătianu, Ionescu Cristache – Slobozia, Georgescu Ilie – Ciocăneşti, Comănescu 
M. Anastase – Jegălia, Proca T. Victor – Iazu, Alexandru N. Radu – Pribegi, Ghitulan I. Ion 
– Smirna, Iarca Alexandru – Răzvani, Popescu Cristea – Dragoş Vodă, Petrescu Dumitru – Vlad 
Ţepeş, Constantin Z. Păun – Armăşeşti şi Stăniloiu Victor – Borduşani.

Numele acestor viteji s-au înscris cu slove de aur în cartea neamului iar moartea lor 
va � de-a pururea vie în mintea generaţiilor ce vor veni”421. 

În Legenda Planului Moşiei Iazu (A.N.I.C., Inventar 2342, Fond Planuri şi Hotărnicii, 
Nr. 172, Planul Moşiei Statului Iazu, din Judeţul Ialomiţa, Ridicat în plan, parcelat şi aplicat 

419  Anuarul României și Capitalei București, 1915, Direcţiunea N. MELBERT, București, Partea IV, Provincia, p. 381-382; 
Anuarul României și Capitalei București, 1916, Direcţiunea N. MELBERT, București, Partea IV, Provincia, p. 381-382; 
A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.

420  (Subrevizor școlar) D.C. V(asilescu)., „Şcoala Ialomiţei”, iunie 1932, p. 12-13.
421  Misiunea învăţătorului de azi. Învăţătorul în Războiul Sfânt. Jertfa Ialomiţei în 1941, „Pământul”, 15-30 aprilie 1943, p. 5.
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pe teren de către Inginerul Statului G. N. Niculescu, Inginer al Statului. 1919. Scara 1:10000), 
la nr. 5. �gurează: Lotul de cultură al noii şcoli ... 5 ha.

Între 1923-1925, Iazu era o Comună rurală cu două sate: Brătianu şi Iazu, având 
învăţători pe Neculai Săndulache, D.C. Vasilescu iar învăţătoare pe Irina Rădulescu422.

În Dosarul de Corespondenţă în legătură cu comitetele şcolare şi de construcţii de biserici, 
din anul 1923, din Arhiva Protopopiatului Urziceni, există Raportul Nr. 18 al Părintelui 
Andrei Petru, primit la protoierie în ziua de 7 iunie 1923:

Venerabile Părinte,/ Consecinţa Ordinului Prea Cucerniciei Voastre N0. 233/ (1)923 
cu onoare vă comunic următoarele:

1) Eu sunt ales Preşedinte al Comitetului de construcţie respectiv.
2) Suma colectată în Lista de subscripţie în comună în ... anului trecut este 15.000 lei. 

Această comună şi şcoală mai au surse din proprietăţi, aşa că chiar acum, la 29 Maiu s-a început 
construirea unei camere cu sală de şcoală şi 2 camere şi 1 sală pentru primărie şi sperăm că 
această vară şi toamnă să se termine cu ajutorul lui D(umne)zeu.

Mai avem încă o şcoală după tipul nou, clădită cu 2 săli, din 1905, când eram şi eu învăţător. 
La 5 octombrie 1923 învăţător diriginte al Şcolii Iazu era Neculai Săndulache.
La 1924, singurul cadru didactic din Iazu abonat la revista „Învăţătorul ialomiţean” 

era Învăţătorul Neculai Săndulache423.
Învăţătoarea Irina Vasilescu/Rădulescu, împreună cu ceilalţi colegi, au militat pentru 

ca tot mai mulţi copii de ţărani să meargă la studii superioare. Şcoala, sub îndrumarea lor 
a dat 13 educatoare, 15 învăţători, 16 profesori (română, istorie, geogra�e, rusă, 
matematică), 28 ingineri, 10 o�ţeri, dintre care unul cu gradul de general, medic veterinar, 
medic uman, 4 preoţi, avocaţi, judecători, 11 cadre sanitare şi alţi 93 de tineri cu pregătire 
medie. Amintim aici pe Tiţa Topală, Teodora Apostol, Eleonora Radu, Teodora Alexandru, 
Aurelia Loagăr, Gheorghe Moroianu, Maria Toma.

În perioada 1919-1928 au plecat de la Şcoala din Iazu un număr de 22 de elevi la 
şcoli medii, profesionale, pedagogice, pe care le-au absolvit devenind astfel 9 învăţători, 5 
licenţiaţi şi 8 absolvenţi de liceu.

Învăţătorul Costea D. Broască plătea, în anul 1927, 100 lei pentru abonament la 
revista „Şcoala Ialomiţei”424.

După 1928 au funcţionat la Şcoala Iazu următoarele cadre didactice: Costea Broască 
şi soţia Maria Broască, Dumitru L. Crăciun (domnul Trică) şi soţia Ecaterina Crăciun, 
Vladimir Stan şi soţia Niculina Stan, Niculăiţă Andreescu şi soţia Gherghina Andreescu, 
Gheorghe Moroianu şi Stanca Moroianu, Felicia Munteanu, George Florea, Tudoriţa 

422  Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1923-1924, vol. II, Editura „SOCEC&CO“ S.A. SOC. ANON., București, p. 
373. Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1924-1925, vol. II, Editura „SOCEC&CO“ S.A. - București, p 373.

423  „Învăţătorul ialomiţean”, iunie-iulie 1924, p. 25.
424  „Şcoala Ialomiţei”, mai 1927, p. 8.



97

IAZU. File de cronică

Florea şi Maria Neacşu (soţia Preotului Constantin Neacşu şi mama Preotului Marcel-Mihail 
Neacşu) iar educatoare – Nicoleta Dobrin.

La 19 februarie 1928, Învăţătoarea Aurelia Ionescu, de la Şcoala Iazu, participa la o 
şedinţă a Cercului Cultural Iazu, ţinută la Smirna, cu o prelegere despre adevărata metodă 
a predării scris-cititului425.

La 25 martie 1928, Învăţătoarea Aurelia Ionescu, de la Şcoala Iazu, participa la o 
şedinţă a Cercului Cultural Iazu, ţinută în Comuna Brătianu.Serbarea de la orele 14 s-a 
început prin cuvântul de deschidere al Învăţătorului Dumitrache Vasilescu – Director al 
Şcolii Brătianu.

Printre cuvântări au avut loc coruri, recitări, dansuri naţionale şi s-a jucat o frumoasă 
piesă de teatru. Meritul i-a revenit Învăţătorului Dumitrache Vasilescu, un muzicant 
desăvârşit şi neîntrecut prin împrejurimi426.

Sub titlul Ce-am mai văzut prin judeţ, Teodor Maur, de la ziarul Tribuna, scria la 16 
noiembrie 1928, p. 3: Comuna Iazu are şcoală cu material didactic complect.

La 9 decembrie 1928 a avut loc prima şezătoare dată de elevii Şcolii primare din Comuna 
Brătianu sub conducerea învăţătorilor427. 

Ţinută la ora 2 p.m., deși în același timp erau programate și întruniri politice, manifesta-
rea s-a bucurat de un numeros public. Elevii au cântat sub conducerea Învăţătorului T.D. 
Săndulache. Sub conducerea tânărului Învăţător M. Chiţoiu au urmat recitări de poezie și 
dansuri naţionale.

Programul a continuat cu piesa Paiaţele satelor de N.D. Voiculeţ.
Printre numerele din program au vorbit Învăţătorul T.D. Săndulache despre Importanţa 

şezătorilor la sate și Învăţătorul M. Chiţoiu despre Portul naţional.
La orele 4 p.m., când manifestarea a luat sfârșit, directorul școlii, D.C. Vasilescu, a 

mulţumit tuturor428. 
Învăţătorii Costea D. Broască şi Dumitru Crăciun au absolvit la Călăraşi, în 1932, 

examenul de de�nitivat �ecare cu nota 7429. Acelaşi examen a fost trecut de învăţătorul 
Mihail M. Ionescu cu nota 7,50430.

La 1933, la Iazu era o populaţie şcolară de 339 elevi, dintre care doar 250 înscrişi. 
Aici profesau învăţătorii:

-  Aurelia Ionescu, necăsătorită, în vârstă de 28 ani, cu studiile absolvite şi încadrată/
numită în 1925, cu gradul de�nitiv şi un salariu de 3050 lei.

425  „Cultura Poporului”, 4 martie 1928, p. 4.
426  „Cultura Poporului”, 29 aprilie 1928, p. 6.
427  „Tribuna”, 7 decembrie 1928, p. 2.
428  „Tribuna”, 25 decembrie 1928, p. 3.
429  Școala Ialomiţei”, noiembrie-decembrie 1932, p. 55.
430  Școala Ialomiţei”, noiembrie-decembrie 1932, p. 54.
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-  Costea D. Broască, necăsătorit, în vârstă de 27 ani, cu studiile absolvite în 1926, 
încadrat/numit în 1929, cu gradul de�nitiv şi un salariu de 2550 lei.

-  Ecaterina D. Crăciun, căsătorită, în vârstă de 25 ani, cu studiile absolvite şi 
încadrată/numită în 1929, cu gradul Provizoriu un salariu de 2550 lei. 

-  Victoria P. Popescu, căsătorită, în vârstă de 30 ani, cu Gradul I şi un salariu de 2650 lei431.

La 1933, la Brătianu era o populaţie şcolară de 616 elevi, dintre care doar 447 înscrişi. 
Aici profesau învăţătorii:

-  Mihail Ionescu, căsătorit, în vârstă de 27 ani, cu studiile absolvite şi numit/încadrat 
în 1925, gradul de�nitiv, un salariu de 2650 lei.

-  Erofelia Nicolae, căsătorită, în vârstă de 24 ani, cu studiile absolvite în 1928, numită/
încadrată în 1929, gradul provizoriu, un salariu de 2550 lei

-  Florica Munteanu, căsătorită, în vârstă de 24 ani, cu studiile absolvite în 1929, 
numită/încadrată în 1930, gradul provizoriu, un salariu de 2550 lei

-  Dumitru Crăciun, căsătorit, în vârsta de 28 de ani, cu studiile absolvite şi numit/
încadrat în 1927, gradul de�nitiv, un salariu de 2550 lei.

-  un post liber432.
În 1934, prefectul Nicolae Băleni a alocat fonduri în bugetul Judeţului Ialomiţa 

pentru construcţii şi reparaţii de şcoli, biserici şi primării. Pentru Şcoala din Brătianu s-a 
prevăzut suma de 30000 lei iar pentru Şcoala din Iazu – 15000 lei433.

La 1 septembrie 1935 s-au făcut mai multe transferuri printre care şi cel al Învăţătoarei 
Manda G. Vasile de la Brătianu la postul 5 al Şcolii de fete din Slobozia434.

Pentru anul şcolar 1935-1936, Ministerul Instrucţiunii Publice a aprobat mai multe 
detaşări în Judeţul Ialomiţa, printre care şi cea a lui Andrei Radu, la Iazu435.

Comisiunea interimară a Judeţului Ialomiţa într-una din şedinţele zilelor de 2 şi 3 
octombrie 1936, a hotărât distribuirea de ajutoare din bugetul judeţului pentru construcţii 
de biserici, şcoli şi primării. Comuna Iazu a primit suma de 5000 lei pentru şcoală436.

În 1939, cu prilejul descrierii activităţii Căminului Cultural Barbu Ştefănescu 
Delavrancea din Iazu într-un articol, sunt amintiţi drept cadre didactice la Şcoala Iazu şi 
activişti în cadrul căminului Învăţătorii Costea Broască, directorul şcolii, Dumitru L. 
Crăciun şi Andrei Udrea437.

La 1941 învăţător în Iazu era un anume Petcu. 

431  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE, CULTELOR ȘI ARTELOR, Anuarul Învăţământului Primar, 
București, 1933, p. 314.

432  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE, CULTELOR ȘI ARTELOR, Anuarul Învăţământului Primar, 
București, 1933, p. 311.

433  „Biruinţa”, 10 august 1934, p. 1.
434  „Voinţa Ialomiţei”,14 august 1935, p. 3.
435  „Voinţa Ialomiţei”, 25 octombrie 1935, p. 4.
436  „Voinţa Ialomiţei”, 10 octombrie 1936, p. 4.
437  „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
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Din Dosarul personal al Învăţătorului Dumitru L. Crăciun, Stat personal 31.414, 
autorul unei Monogra�i despre satul Iazu, a�ăm că a obţinut titlul de�nitiv la 1 ianuarie 
1933, gradul II la 1 septembrie 1937, recti�cat pe data de 1 septembrie 1936.

La 1939, activa în cadrul Căminului Cultural Barbu Ştefănescu Delavrancea din 
Comuna Iazu, condus de Părintele Iconom Nicolae Mateescu438.

La 1 septembrie 1943 avea 7 ani de funcţionare cu gradul II.
În timpul stagiului a avut 2 inspecţii, notate cu foarte bine. A desfășurat o activitate 

didactică și extrașcolară notată de Inspectorul Gheorghe Tomulescu cu foarte bine.
La inspecţia specială din 27 octombrie 1944 a fost notat de Gheorghe Chiajna, 

Inspector Școlar Regional, cu foarte bine. A fost propus să �e înaintat la Gradul I, cu data 
de 1 septembrie 1944 cu nota generală foarte bine.

Dintr-un Proces-verbal de Inspecţie specială de Grad I, din 27 octombrie 1944, 
spicuim:

6. Pentru satisfacerea condiţiunilor cerute de art. 163, aliniatul C din lege, domnul 
Dumitru L. Crăciun a depus ca lucrare personală (Monogra�a satului Iazu).

Este o lucrare care prin conţinut, formă şi stil merită să �e luată în consideraţie. O 
notez cu foarte bine.

7. Inspecţia didactică
Am văzut şi la clasă pe domnul Crăciun.
Anul acesta, până la 16 octombrie, a predat la clasa I, iar de la această dată a trecut la 

cursul superior.
Fiind în timpul culesului de porumb, aceşti elevi de curs superior au fost lăsaţi acasă 

1 noiembrie. Ca să pot aprecia şi calităţile de educator ale domnului Crăciun, l-am pus să 
predea 2 lecţiuni noi la clasa I, unde lucrase până la 16 octombrie.

Dintr-o examinare amănunţită a clasei, m-am convins că domnul Crăciun s-a ocupat 
în mod foarte serios şi temeinic de buna îndrumare a elevilor începători în exerciţiile 
pregătitoare de vorbire, scris, auz şi văz.

În faţa noastră a predat lecţia nouă, Desfacerea vorbelor în silabe, şi povestirea morală 
Ionel şi Tudorel. Ambele lecţiuni active, pline de interes şi curiozitate, care au înlesnit foarte 
mult fenomenul educativ.

Domnul Crăciun este apropiat de copii, priceput, conştiincios, muncitor şi cu multă 
dragoste de şcoală şi copii. Are alese însuşiri didactice şi metodice şi o frumoasă cultură 
profesională.

Notez şi această probă cu foarte bine.
8. În baza celor mai sus constatate, propun ca domnul Dumitru L. Crăciun să �e 

înaintat la gradul I, cu media generală de foarte bine.
Inspector Şcolar Regional Gheorghe Chiajna439

438  „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
439  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 631/1944.
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În anul 1941, Dumitru L. Crăciun devine director al Şcolii Iazu, calitate în care îl 
găsim şi în 1944440.

La 1944, Învăţător Grad II Costea D. Broască era titular la Şcoala Iazu, Judeţul 
Ialomiţa, Stat personal nr. 21.849. Despre stagiul său din 1 septembrie 1926 până la 1 
septembrie 1943, găsim multe amănunte din dosarul său de înaintare la Gradul I.

La 1 septembrie 1926 a fost numit învăţător provizoriu în Comuna Traian, Judeţul 
Ialomiţa, postul al III-lea, unde a funcţionat în anul școlar 1926-1927.

La 15 august 1927 a plecat militar, pentru stagiu, până la 15 august 1928.
La 1 septembrie 1928 s-a prezentat la post și a funcţionat până la 1 ianuarie 1929, când 

i s-a comunicat că a pierdut postul și trebuie să se prezinte din nou la alegerea posturilor la 
1 august 1929.

La 1 septembrie 1929 a fost numit învăţător cu titlul provizoriu la Școala din Comuna 
Iazu, postul I.

A obţinut titlul de�nitiv la 1 ianuarie 1933 prin Înalt Decret Regal nr. 967/1933, 
comunicat cu ordinul Ministerului nr. 47.316/1933, în urma examenului de de�nitivat 
susţinut în anul 1932, sesiunea decembrie, la Liceul Ştirbei Vodă, din Călărași și pe care l-a 
absolvit cu media 7.

La 1939, ca director al Școlii Iazu, activa în cadrul Căminului Cultural Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, din Comuna Iazu, condus de Părintele Iconom Nicolae Mateescu, 
care organiza serbări, conferinţe, coruri și diferite consfătuiri441.

A obţinut Gradul II la 1 septembrie 1941, cu media 7,50, prin Decizia nr. 68.896/1942, 
recti�cat pe data de 1 septembrie 1938, prin Decizia nr. 81.545/1942, astfel încât la 1 
septembrie 1943 avea 5 ani de funcţionare cu Gradul II, timp în care n-a avut nici o pedeapsă.

A făcut cerere pentru inspecţie specială de înaintare la Grad I, sub nr. 206681/1943, 
la Ministerul Culturii Naţionale și nr. 711/1943, la Consiliul Inspectorilor.

În timpul celor 5 ani de stagiu, din cauza celor 8 concentrări din 1939 și până în 
august 1943 n-a avut decât o singură inspecţie didactică, �ind notat cu foarte bine și o 
activitate didactică și extrașcolară apreciată cu foarte bine. 

Pentru satisfacerea condiţiilor pentru obţinerea Gradului I, Învăţătorul Costea 
Broască a depus ca lucrare personală Monogra�a Comunei Vasilievka, Judeţul Ovidiopol-
Transnistria, notată cu foarte bine.

La inspecţia specială din 27 octombrie 1944 a fost notat de către Inspectorul Școlar 
Regional Gheorghe Chiajna cu nota foarte bine. 

Inspectorul propunea ca Învăţătorul Costea Broască să �e înaintat la Gradul I, pe 
data de 1 septembrie 1944 cu nota generală foarte bine.

Propunerea a fost agreată și de Inspectorul General Pavel Popescu, la 28 noiembrie 
1944, având și Avizul Consiliului Inspectorilor General, prin Președintele D. ... .

440  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar nr. 627/1944, f. 2, 6v.
441  „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
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Din Procesul-verbal, din 27 octombrie 1944, al Inspectorului Școlar Regional 
Gheorghe Chiajna, certi�cat de Directorul Școlii Iazu, Dumitru Crăciun, spicuim:

V. Activitatea în timpul stagiului.
Ca învăţător la clasă, ca îndrumătorul tineretului din sat pe calea adevărului, binelui şi 

�umosului şi ca exemplu de muncă, ordine, cinste şi devotament în sat, Domnul Costea Broască 
a desfăşurat pe teren cultural, social, economic, sanitar şi naţional o vie şi rodnică activitate cu 
rezultate din cele mai �umoase.

Pentru formarea gustului de cetit, a în�inţat Biblioteca şcolară iar pentru ca elevii să 
capete deprinderi de igienă şi de îngrijirea sănătăţii, a format farmacia şcolară.

Spiritul de solidaritate a căutat să-l cultive prin cooperaţia şcolară, corul şcolar, serbările 
şi şezătorile şcolare ca şi prin munca în comun în grădina şcolară.

Pe plan social activează în toate direcţiunile: în Consiliul de patronaj, în sfatul comunal, 
în Consiliul de recepţie al comunei, în Sfatul Judecătoresc din comună, în Banca populară, în 
Căminul Cultural, în Institutul Central de Statistică şi oriunde s-a cerut sfatul şi priceperea 
învăţătorului.

N-a precupeţit nimic: nici timp şi nici oboseală.
Iată o multiplă şi vastă activitate pe care o notez cu foarte bine. (...)

VII. Inspecţia didactică.
Anul acesta, Domnul Costea Broască predă la clasa a IV-a. 
Până acum s-au prezentat la şcoală 32 de elevi din câţi sunt înscrişi.
Se face la toate obiectele complectarea materiei din clasa a III-a.
Cunoştinţele predate până acum sunt temeinice şi elevii le mânu(i)esc cu multă siguranţă 

şi uşurinţă. Cetesc expresiv şi logic, cunosc părţile de cuvânt, aplică practic cele învăţate la 
aritmetică, povestesc cu însu�eţire faptele glorioase din trecutul nostru istoric, sunt neîntrecuţi în 
răspunsurile date la geogra�e iar în recitarea poeziilor patriotice pun su�et şi zel.

Domnul Broască a predat în faţa noastră o lecţie de Aritmetică: Înmulţirea numerilor 
zecimale cu 10, 100 şi 1000 iar la Istorie: Alexandru Ioan Cuza.

Atât lecţia de aritmetică, care a fost activă şi intuitivă, cât şi lecţia de istorie, care a fost 
vie, colorată şi plină de simţire, a ţinut trează şi atentă conştiinţa elevilor şi a sporit mult capitalul 
lor de cunoştinţe.

Domnul Broască are �umoase şi alese însuşiri educative, pune întrebări logice şi precise, 
stăpâneşte clasa, iubeşte pe copii, le respectă individualitatea şi are atitudine demnă şi corectă 
în faţa clasei. Notez şi această probă cu foarte bine.

Din Tabloul/Opisul actelor puse la dosar de către Învăţătorul Costea Broască 
enumerăm câteva care ilustrează activitatea acestuia: 

- copie după ordinul de numire ca învăţător din 1926, 
- copie după ordinul din 1928 de pierderea postului de învăţător titular, 
- copie după ordinul de numire ca învăţător cu titlul provizoriu din 1929, 
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- copie după ordinul de de�nitivare din 1933, 
- copie după ordinul de înaintare la Grad II din 1942, 
- copie după ordinul din 1942 prin care se recti�că data înaintării la Gradul II, 
- copie după Procesul-verbal de inspecţie din 12 noiembrie 1943; 

adeverinţe care certi�că următoarele: 
-  a în�inţat atelier de lucru manual, în 1931-1932, ajutat de învăţătorul Andrei Radu, 

care era, în 1944, directorul Școlii în Comuna Dumitrești-Ialomiţa. În atelier a 
confecţionat rame pentru tablourile din clasă.

-  s-a îngrijit de coruri patriotice și religioase, la școală și la biserică (în sărbători, la 
Sfânta Liturghie), 

- a activat la Biblioteca școlară (unde a mărit numărul volumelor), 
- a în�inţat Muzeul școlii în 1936, 
-  a în�inţat, în 1936, Farmacia școlară Preot Andrei Petru (ajutat de învăţătorul 

Nicolae V. Andreescu și cu sprijinul material al farmacistului Silvestru Petrescu, din 
București), care a împărţit gratuit medicamente, 

-  a în�inţat Cooperativa școlară, în 1936, de unde se aprovizionau copiii cu cele 
necesare pentru școală și pe care a condus-o până la mobilizarea sa,

-  a în�inţat Cantina școlară, unde a hrănit zilnic 30 elevi săraci, până în anul 1942, 
când asemenea cantine s-au des�inţat,

-  a organizat șezători și serbări școlare, pe timpul vacanţelor, de Crăciun, de S�ntele 
Paști, la diferite sărbători și la sfârșit de an școlar, 

-  a convins locuitorii satului să cumpere un aparat de radio pe care l-a instalat într-o 
sală de clasă și ascultau la el în �ecare duminică, 

-  a susţinut Conferinţe: Grădinile de zarzavat, la 12 aprilie 1942, Unelte şi maşini 
agricole, la 19 aprilie 1942; 

- a activat în grădina școlară și lotul școlii, 
- a reparat un colţ al școlii, 
- a făcut gard nou de scândură la școală,
- a făcut un closet și o magazie de lemne la școală, în anul 1938, cu ajutorul primăriei,
-  a activat la Căminul Cultural Barbu Ştefănescu Delavrancea, unde a luat parte la 

în�inţarea lui și a fost ales casier, 
-  a activat la Institutul Meteorologic Central din București, din 1929 până în 1943, 

ca observator al Staţiunii pluviometrice din sat, 
-  a urmat cursurile de popularizare și conferinţe agricole la Școala de Agricultură 

Dumitru N. Seceleanu, în perioada 1 – 10 august 1932,
-  era informator onori�c/observator-corespondent al Institutului Central de 

Statistică, din anul 1939, furnizând știrile agricole lunare, 
-  avea activitate la Consiliul de Patronaj local, calitate în care a luat parte la toate 

colectele,
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- era membru al Comisiei de recepţie din localitate, 
- membru al Sfatului Comunal, 
- membru al Judecătoriei Comunale, pentru anul 1938-1939,
-  2 ani contabil la Banca populară din localitate, Ion Heliade Rădulescu, între 1934-1936, 

după care simplu membru al acestei instituţii.
A fost concentrat în mai multe perioade: 27 martie-12 mai 1939; 7 septembrie – 6 

octombrie 1939; 11 ianuarie – 6 februarie 1940; 21 mai – 11 august 1940; 1 septembrie 
– 21 octombrie 1940; 10 iulie – 4 august 1941; 15 octombrie – 4 noiembrie 1941; 18 iulie 
1942 – 14 august 1943.

La Iazu a avut și direcţia Școlii Iazu până în anul 1941, când a predat-o Învăţătorului 
Dumitru L. Crăciun, din cauza concentrărilor și mobilizărilor.

În grădina școlii a plantat salcâmi, legume și �ori.
În grădina de pomi a plantat pomi fructiferi și duzi pentru creșterea viermilor de 

mătase.
Grădina de �ori a fost făcută în colaborare cu primăria. Școala a dat jumătate din 

teren iar Primăria cealaltă jumătate.
A alcătuit Monogra�a satului Vasilievka din Transnistria deoarece acolo fusese 

mobilizat 13 luni442.
În 1948, conform Ordinului circular 123.493 al Ministerului Învăţământului Public, 

Direcţia Învăţământului Primar, lucrările de închidere a anului şcolar 1947-1948 se 
desfăşurau pe centre. La Centrul Scânteia, care cuprindea localităţile Scânteia, Iazu, Victoria 
Mărăşeşti, Dumitreşti, Bucşa, Valea Ciorii şi Murgeanca, Preşedinte era Învăţătorul Costea 
Broască443.

În anul 1961 s-a construit a şaptea şcoală, şcoala nouă, dată în folosinţă la sfârşitul 
anului şcolar 1962-1963. Azi această clădire funcţionează drept Grădiniţă.

În anul 1971 s-a construit o clădire pentru Grădiniţă, peste drum de şcoala nouă. Astăzi 
construcţia este dezafectată.

Alte două cadre didactice care au predat la Școala Iazu au fost soţii Stanca (sau 
Steluţa, cum o știa toată lumea) I. Moroianu și Gheorghe I. Moroianu.

Stanca I. Moroianu s-a născut la 4 iulie 1930, în satul Iazu-Ialomiţa într-o familie de 
ţărani cu 6 copii. A fost profesor și director la Școala Generală cu clasele I-VIII Iazu, timp 
de 18 ani.

După 6 clase absolvite la școala din sat, a urmat cursurile Liceului Murgoci din Brăila. 
A intrat în învăţământ ca profesor necali�cat, predând în Școala din Iazu Limba rusă și 
Istoria.

Apoi a absolvit Institutul Pedagogic din București și Facultatea de Istorie și Geogra�e. 

442  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar nr. 627/1944.
443  „Buletinul O�cial Școlar al judeţului Ialomiţa”, 1-31 mai 1948, p. 2.
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Din anul 1964 și până în anul 1982 a desfășurat munca de director al Școlii din Iazu. 
S-a străduit să �e un bun educator pentru copii, pentru sat, în cadrul școlii și în afara ei. Stau 
mărturii activităţile culturale organizate nu numai cu elevii ci și cu tinerii satului. Aprecierea 
muncii pe care a desfășurat-o alături de colegi a fost răsplătită prin diverse medalii: Ordinul 
Muncii clasa a III-a și titlul de Profesor �untaş.

 A ridicat o placă comemorativă, din marmură, în care sunt amintiţi toţi dascălii 
satului Iazu, care au slujit Școala Iazu dar și alte sate.

Și-a apreciat întotdeauna colaboratorii, astfel încât n-a avut anchete sau alte situaţii 
grele în școală.

Gheorghe I. Moroianu s-a născut în Comuna Mihail Kogălniceanu, într-o familie de 
ţărani, la 29 aprilie 1927. 

După terminarea ciclului primar în sat, s-a înscris la Școala Normală din Galaţi. După 
absolvirea acestei școli a fost numit învăţător în Cătunul Victoria-Mărășești din Judeţul 
Ialomiţa. După des�inţarea acestui cătun, a fost transferat la Școala Generală cu clasele 
I-VIII din Iazu, de unde a și ieșit la pensie în anul 1987. În această perioadă și-a dat gradul 
de De�nitivat, apoi gradul II iar în anul 1978 gradul I.

Activităţile desfășurate ca învăţător au fost apreciate cu bine și foarte bine. A fost 
activist de partid, metodist, director de Cămin Cultural, deputat, etc.

A contribuit la educarea multor elevi ai școlii din Iazu. Câţiva dintre cei care s-au 
remarcat mai târziu sunt: Ionel Gae, Alexandru Stanciu - o�ţeri; Ion Anghel - inginer 
cercetător; Marcel-Mihail Neacșu - economist și preot; Floarea Udrea - învăţătoare; Elena 
Toma - educatoare; Ion Toma - judecător, etc.

Ca secretar de școală a contribuit la înzestrarea școlii cu materiale didactice: cărţi, 
aparatură modernă.

A respectat familiile copiilor ce i-au fost încredinţaţi pentru a-i educa.
Pentru întreaga activitate desfăşurată în Şcoala Iazu a fost apreciat cu titlul de 

Învăţător evidenţiat, în anul 1987 prin Ordinul nr. 7700 în baza Prevederilor Statutului 
personalului didactic.

Evenimentul construirii şcolii la 1905 a fost comemorat în 4 iulie 2010, dar clădirea 
construită atunci se găsește într-un stadiu avansat de degradare.

Placa comemorativă, din marmură, în care sunt amintiţi toţi dascălii satului Iazu, 
care au slujit Şcoala Iazu dar şi alte sate, ridicată de profesoara şi directoarea Stanca I. 
Moroianu are următoarea inscripţie:

„O LACRIMĂ DE RESPECT ŞI PREŢUIRE PENTRU/ CEI CARE AU FOST DASCĂLII 
SATULUI !!!”/ 
IRINA RĂDULESCU – PRIMA ÎNVĂŢĂTOARE A SATULUI – 1905/ ANDREESCU 
NICULĂIŢĂ/ ANDREESCU GHEORGHINA/ ANDREESCU IRINA/ ANDREESCU 
ILIE/ BROASCĂ COSTEA/ BROASCĂ MARIA/ BROASCĂ VICTOR/ CRĂCIUN 
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DUMITRU/ CRĂCIUN ECATERINA/ CRĂCIUN GUŢĂ/ COBUSCEANU MELANIA/ 
FLOREA GEORGE/ FLOREA TEODO�/ LOAGĂR DUMITRU/ 
MOROIANU GHEORGHE/ MOROIANU STELUŢA/ MIHALCEA STELUŢA/ NEACŞU 
MARIA/ PĂUNESCU MARIANA/ STAN VLADIMIR/ STAN NICULINA/ STAN 
ELISABETA/ STANCIU ION/ TOMA �DU/ TOMA ADELA/ TOMA ELENA/ 
UDREA FRUSINA/ UDREA ANDREI/
ACEASTĂ PLACĂ COMEMO�TIVĂ A FOST REALIZATĂ PRIN CONTRIBUŢIA 
D(OMNU)-LUI Dr. Ing. ION ANGHEL (Firică)/ FOST ELEV AL ACESTEI ŞCOLI ŞI 
AL SOŢIEI ANGHEL ORNELLA NICOLETA.

Documentul citat oferă numele unor dascăli despre activitatea cărora nu avem detalii 
din alte surse.

Şcoala Veche (cea de-a cincea, din 1905) este azi în paragină.
În prezent Şcoala noua (cea de-a şaptea, din 1961), care are şi placa comemorativă, 

funcţionează în regim de Grădiniţă deoarece copiii învaţă la Scânteia, �ind transportaţi 
zilnic cu un microbuz al Primăriei Scânteia. 

Clădirea Grădiniţei, ridicată la 1971, există dar este dezafectată şi în paragină. 
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Putem vorbi de Parohia Iazu dinainte de anul 1790. La 1826 s-a hirotonit un 
preot pentru satul de aici444, pentru o biserică de lemn, care exista şi la 1790445, 

părăsită sau dărâmată înainte de 1833, anterioară celei de zid, ridicată în anul 1845 şi care 
a durat până astăzi. 

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL JUDEŢULUI IALOMIŢA,  

MITROPOLIA UNGROVLAHIEI 
1790-1895

La început, Parohia Iazu a aparţinut de Protoieria (Judeţului) Ialomiţa, care 
cuprindea toate parohiile din cuprinsul judeţului omonim şi care a avut mai 

mulţi protopopi: Iordache (1826), Andrei (1836,1837), ajutat de Părintele Gheorghe, 
Dimitrie (1839), Zam�r Mirodot446 (1840-1852) având ajutor pe Mirea Harto�lache447, 
Ştefan ajutat de Răducanu (1853), Gheorghe Călărăşanul (1854), Atanasie ajutat de 
Răducanu (1855) ş.a. 

Zam�r Mirodot răspundea de Plasele Balta (din care făcea parte şi Iazu) şi Borcea 
iar Mirea Harto�lache – de Plasele Ialomiţa şi Câmpul448.

444  Pr. G. I. NEGULESCU, Condica ..., p. 357.
445  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
446  MIRODÓT, mirodoţi s.m. (Rar) Preot care miruiește; miruitor; Grad bisericesc administrativ până la sfârșitul seco-

lului XIX. Mirodot nu este aici nume propriu, ci grad administrativ.
447  Harto�lache este mai mult un titlu corespunzător funcţiei sale de ajutor de protopop decât un nume propriu. 

HARTOFÍLAX s. m., pl. cși (ngr. hartofílax). Vechi. Păzitor de hârtii, arhivar, bibliotecar. CARTOFILÁX, carto�lacși 
s.m. Custode al arhivelor de la bisericile catedrale și cancelar al capitulului catedral, iar din 1869 referent al Consiliului 
mitropolitan ortodox român din Bucovina. Din gr. Harto�láx.

448  Ștefan GRIGORESCU, Protopopiatul Slobozia. Monogra�e-Album, Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, 
Slobozia, 2014, p. 8; DIRECŢIA GENE�LĂ A ARHIVELOR STATULUI DIN ROMÂNIA, Din tezaurul arhivis-
tic dâmboviţean. Catalog de documente 1526-1848, București, 1993, doc. 925, p. 227; Profesor Constantin D. MATEI, 
Ion D. BARBU, Preot Protoiereu Stelian BĂDUCU, Protoieria Urziceni, de la început și până astăzi, Editura Episcopiei 
Sloboziei și Călărașilor, 2004, p. 35.
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Au urmat preoţii Protopopi George Sachelarie (1866-1878), Ioan Bădescu (1878), 
Rădulescu Catihet (13 iunie 1880), Ioan Călărăşanul (1884) şi Toma Ionescu (înainte de 
1895)449.

Din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), reşedinţa Judeţului 
Ialomiţa a fost mutată la Urziceni, unde era şi reşedinţa Protopopiatului Ialomiţa. De la 
1833, sediul Protopopiatului Ialomiţa s-a mutat la Călăraşi odată cu mutarea capitalei 
Judeţului Ialomiţa la Călăraşi, din ordinul generalului Pavel D. Kisele�.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, Ialomiţa făcea parte din Eparhia Mitropoliei 
Ungrovlahiei, care mai cuprindea Judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Muscel, Prahova, Teleorman 
şi Vlaşca, având arhiereu pe Mitropolitul Iosif Gheorghian (1886-1893; reales la 5 
decembrie 1896), primat al României.

Protoieria Judeţului Ialomiţa era condusă de Părintele Iconom Nicolae Alexandrescu, 
paroh la S�nţii Împăraţi-Călăraşi (născut la 8 martie 1855, absolvent al Facultăţii de 
Teologie din Bucureşti, numit protopop la 1 ianuarie 1895, protopop şi la 1909450) şi de 
Părintele Subprotoiereu Marin Dumitrescu, paroh la Sfântul Nicolae-Călăraşi (născut la 
2 ianuarie 1878, absolvent al Facultăţii de Teologie din Bucureşti)451.

PAROHIA IAZU, SATELE IAZU ŞI BRĂTIANU 
PROTOPOPIATUL JUDEŢULUI IALOMIŢA 

MITROPOLIA UNGROVLAHIEI 
1895-22 mai 1922

Odată cu întemeierea Satului Nou, numit mai târziu Brătianu iar azi Scânteia, 
Parohia Iazu a avut comunitatea credincioșilor de aici drept �lie, situaţie care 

a durat până la 1924.
Parohia Iazu s-a în�inţat o�cial în anul 1894, conform unui act din anul 1926, a�at în 

Arhiva Protopopiatului Urziceni.
Satul Brătianu a fost întemeiat în anii 1894-1895, pe baza legii însurăţeilor, de către 

săteni originari din sate brăilene (Filiu, Cioara, Zăvoaia ș.a.) și buzoiene (Bozioru, Brăești, 
Bălănești ș.a.). Înainte existase acolo un cătun, numit Târla La Gologanu, iar satului 
întemeiat i s-a zis Satu Nou, apoi Brătianu, în onoarea marelui om politic și de stat al 
României moderne, Ion C. Brătianu. Autorităţile comuniste i-au schimbat numele în anul 
1948, după o�ciosul de presă al P.C.R. şi aşa a rămas până astăzi. 

În anul 1898 a venit primul preot, Manea Georgescu (pe atunci preot la Parohia Iazu), 
care a construit o clopotniţă din lemn, meşter �ind Constantin Râureanu, în anul 1901. 

449  Prof. N. ŢIRIPAN, Protopopiatul ..., p. 187, 190, 191.
450  Anuar 1909, p. 10.
451  Șt. GRIGORESCU, Protopopiatul ..., p. 9; Prof. C-tin D. MATEI, I. D. BARBU, Pr. Protoiereu S. BĂDUCU, Protoieria 

..., p. 44.
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Din iniţiativa aceluiași preot şi din dorinţa credincioşilor, cu ajutorul moral al 
Preotului Andrei Petru din Iazu, s-a construit biserica. Fondul necesar pentru construirea 
acesteia a fost strâns numai de la credincioşii din localitate, care şi-au închiriat parte din 
pământuri pe o perioadă de trei ani. În anul 1900 s-a contractat construcţia bisericii, de 
către antreprenorul Lazăr Teodorescu din Comuna Griviţa. 

În anul 1901 s-a făcut cărămida în sat şi s-a adus piatra pentru temelie, de la Hârşova. 
Biserica a fost construită de zidari veniţi de la Buzău, de unde au venit şi pictorii zugravi, 
care au terminat lucrările în anul 1902. În acelaşi an, de praznicul S�nţilor Arhangheli Mihail 
şi Gavriil, hramul bisericii, s-a făcut s�nţirea noului lăcaş de cult452.  

Parohia din Brătianu a fost �lie a Parohiei Iazu până în ianuarie 1924, când a devenit 
parohie de sine stătătoare. La Biserica S�nţii Voievozi/S�nţii Arhangheli Mihail şi Gavriil 
din Brătianu/Scânteia a slujit Preotul Manea Georgescu în perioada 8 noiembrie 1902 – 1 
ianuarie 1933, �ind urmat de Preoţii Ioan D. Leonte (născut în anul 1909, absolvent 
seminar gr. II, numit la 1 ianuarie 1933453; hirotonit la 1 decembrie 1932454; a slujit până în 
1982), Velicu V. Caraivan (1942455-1975), Ilarie/Ilarion Iordănescu (1940-1942; transferat 
de la Parohia Moşneni, Judeţul Constanţa, la Parohia Brătianu, Judeţul Ialomiţa, la 15 
octombrie 1940, ca preot ajutător456), Mănăilă Leu (1979 – 2010, decedat la 22 ianuarie 
2016, înmormântat la Scânteia, la 24 ianuarie 2016, slujind un sobor de 50 preoţi), Mirel-
Mircea Gheorghe (1997 - prezent) şi Ion Daniel Matei (2010 – prezent; transferat în 2010 
de la Parohia Gura Văii, Comuna Sudiţi-Ialomiţa)457.

După cum arăta şi învăţătorul Mihail M. Ionescu, la 1943:
De la în�inţarea satului (1895) şi până la anul 1902, locuitorii se duceau la biserică în 

Comuna Iazu458.
La 1907, Parohia Iazu făcea parte din Protoieria Ialomiţa459. 
După rapoartele Protoiereului Judeţului Ialomiţa: la 1907, �lia Brătianu avea 350 

familii iar la Iazu erau 220 familii; la 1908, la Brătianu erau 400 familii iar la Iazu – 250 
familii; la 1909, la Brătianu – 420 familii iar la Iazu – 250 familii.

La 1909, Parohia Iazu, din Comuna Iazu, cu Biserica parohială Sfântul Nicolae din 
Iazu şi Biserica �lială S�nţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din cătunul Brătianu, avea: 567 
familii cu 2980 su�ete460.

452  Șt. GRIGORESCU, Protopopiatul ..., p. 324
453  EPARHIA CONSTANŢA, 10 ani ..., p. 87.
454  „Tomis”, martie 1933, p. 93.
455  În 1943, Părintele Velicu V. Caraivan și Preotul Ioan Leonte erau trecuţi în „Tomis”, februarie-martie 1943, p, 33, în 

Lista Circumscripţiei XIV Ţăndărei, la alegerile eparhiale de clerici și mireni de la 11 și 13 aprilie 1943.
456  „Tomis”, iunie și iulie 1941, p. 14.
457  h�p://protoieriaslobozia.ro/
458  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 1044/1943. Textul citat îl găsim aproape identic la A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 

486/1946.
459  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 232/1907, �lele 83 verso-84 faţă.
460  Anuar 1909, p. 62.Prof. C-tin D. MATEI, I. D. BARBU, Pr. Protoiereu S. BĂDUCU, Protoieria ..., p.
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La 1912, Brătianu era încă �lială a Parohiei Iazu461.
Satul Victoria Mărăşeşti a fost în�inţat după Primul Război Mondial în cinstea 

victoriei armatelor române de pe frontul Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz şi a durat până în anul 
1964/1968, când vatra satului a fost redată agriculturii. 

Victoria Mărăşeşti era la aproximativ 3 km de satul Iazu, avea Cămin Cultural şi 
cimitir propriu. Asistenţa religioasă era acordată de preoţii din Iazu. Se alocase anterior şi 
loc pentru construirea unei biserici, un teren de 200m2. Când s-a des�inţat satul, locuitorii 
au fost strămutaţi la Iazu, cimitirul de acolo s-a des�inţat iar mormintele cu tot cu cruci au 
fost strămutate în cimitirul de la Iazu. 

La 1914, Protoiereu al Judeţului Ialomiţa era Dimitrie Dobre, licenţiat în teologie462. 

PAROHIA IAZU, SATELE IAZU ŞI BRĂTIANU 
PROTOPOPIATUL URZICENI, MITROPOLIA UNGROVLAHIEI 

22 mai 1922-3 iunie 1923

În Judeţul Ialomiţa au fost constituite, la 22 mai 1922, două protoierii: I Călăraşi 
(în jumătatea sudică a judeţului, la sud de şoseaua Bucureşti – Ştefăneşti) şi 

II Urziceni (în jumătatea nordică judeţului, de o parte şi de alta a râului Ialomiţa), prin 
actul încheiat între Preoţii Protopopi Iconom Dimitrie Dobre (ajuns ulterior protopop la 
Călăraşi) şi Gheorghe St. Popescu (devenit protopop la Urziceni).

Aceste noi protopopiate aparţineau Mitropoliei Ungrovlahiei, iar din 1923, anul 
în�inţării Episcopiei Constanţei/Tomisului au trecut sub jurisdicţia acesteia, împreună cu 
alte trei protoierii:  Constanţa, Caliacra şi Durostor.

Dacă până la 22 mai 1922, Parohia Iazu făcuse parte din Protoieria Judeţului Ialomiţa, 
de la această dată, odată cu împărţirea Judeţului Ialomiţa în 2 protopopiate: I Călăraşi – cu 
sediul la Călăraşi şi II Urziceni – cu sediul la Urziceni, era sub jurisdicţia Protoieriei Urziceni 
şi avea �lia de la Brătianu, conform procesului verbal încheiat între viitorii protopopi de 
Călăraşi şi Urziceni463.

PAROHIA IAZU, SATELE IAZU ŞI BRĂTIANU 
PROTOPOPIATUL URZICENI, EPISCOPIA CONSTANŢEI 

3 iunie 1923-ianuarie 1924

La 3 iunie 1923 a fost instalat Preas�nţitul Părinte Episcop Ilarie Teodorescu 
pentru reîn�inţata Eparhie a Constanţei. De la această dată, Parohia iazu a 

intrat sub jurisdicţia acestei episcopii.

461  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 4770/1912, f. 13.
462  Prof. N. ŢIRIPAN, Protopopiatul ..., p. 204.
463  Prof. C-tin D. MATEI, I. D. BARBU, Pr. Protoiereu S. BĂDUCU, Protoieria ..., p. 60, 70.
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PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL URZICENI, EPISCOPIA CONSTANŢEI 

ianuarie 1924-februarie 1928

Desprinderea �liei Brătianu de Parohia Iazu s-a făcut în ianuarie 1924, după ce 
la 22 mai 1922 localitatea Brătianu a devenit comună de sine stătătoare, 

componentă a Plăşii Ţăndărei, conform principiului că organizarea administrativ-bise-
ricească copiază pe cea administrativă laică şi probabil la dorinţa locuitorilor/credincioşilor 
de aici.

Demersuri în acest sens le-au întreprins ambii preoţi ai Parohiei Iazu.
La 18 septembrie 1923, la inspecţia Părintelui protopop de la Urziceni se observa:
Această biserică �lială este îngrijită de Pr(eotul). Manea Georgescu, absolvent a 4 clase 

seminariale. Se bucură de încrederea enoriaşilor. Epitropii împreună cu toţi enoriaşii cer să se 
ridice această biserică �lială la rangul de biserică parohială.

Părintele Paroh Andrei Petru, printr-o adresă către Protoiereul Protopopiatului 
Urziceni, la 4 noiembrie 1923, prezenta ca argumente în favoarea dezlipirii �lialei Brătianu 
de Parohia Iazu următoarele realităţi: constituirea Comunei Brătianu, cu 700 familii, 
însumând 3500 su�ete, existenţa unei biserici cu preot precum şi distanţa de 4 km de la Iazu.

La început, Protopopiatul Urziceni făcea confuzie între cele două parohii, după cum 
citim într-o înştiinţare din 29 februarie 1924 făcută de Părintele proaspăt paroh, Manea 
Georgescu:

Pe de altă parte vă supun la cunoştinţă că, cu ocasia decretări(i) parohiei noastre, vedem 
parohia cu hramul Sf(ântul). Nicolae că se numeşte, însă biserica noastră are hramul Sf(in)ţii 
Vo(i)evozi încă de la 1902, data s�nţirei, şi cu acest nume e trecută la toate autorităţile statului 
şi, ca să nu �e rătăcirea după urmă mai rea decât cea dintâi, vă rugăm respectuos a interveni şi 
a ne răspunde, mai cu seamă că avem nevoie de a-l pune pe sigiliu(l) ce trebuie a-l comanda.

La 11 martie 1924, Părintele Protopop de la Urziceni arăta Preas�nţitului Episcop 
de Constanţa că până la declararea �liei Brătianu drept Parohia, slujitorii Bisericeşti de aici, 
Părintele Manea Georgescu şi dascălul Tudor I. Stanciu, fuseseră plătiţi de comună şi cerea 
ca din acel moment, odată cu în�inţarea noii parohii, aceştia să �e trecuţi la plata de către 
stat. De asemenea venea cu precizarea că hramul bisericii noii parohii era S�nţii Voievozi, 
nu Sfântul Nicolae.

La 1925, Tabloul împărţirii Eparhiei Constanţa în 20 de circumscripţii ilustrează la nr. 
20. Cercul electoral Slobozia 19 parohii, între care la numerele 3 şi 4 Parohiile Iazu şi 
Brătianu464.

La 1927, Poşta cea mai apropiată de ambele parohii era Cioara iar gara cea mai 
apropiată era Ţăndărei. În iunie 1927, Parohiile Brătianu şi Iazu au fost inspectate de 
Părintele Protopop de la Urziceni.

464  „Tomis”, 15 septembrie 1925, p. 143.
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PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL FETEŞTI, EPISCOPIA CONSTANŢEI 

februarie 1928-1932

După februarie 1928, conform actelor din Arhiva Protopopiatului Urziceni, pe 
lângă cele două protopopiate, I Călăraşi şi II Urziceni, mai apare şi Protopopiatul 

III Feteşti. Parohiile Iazu şi Brătianu ies de sub jurisdicţia Protopopiatului Urziceni, întrucât 
după această dată ele nu mai apar în listele de parohii ale acestuia. 

Dosarele Parohiilor Iazu şi Brătianu din Arhiva Protopopiatului Urziceni conţin 
documente din anii 1922-februarie 1928. 

Inspecţiile protopopului de la Urziceni din anul 1929 nu mai includ şi Parohiile 
Brătianu şi Iazu.

Parohia Brătianu apare în Lista Protoieriei III Feteşti pentru conferinţele generale 
preoţeşti, seria a II-a, din zilele de 17 şi 18 octombrie 1928. Parohia Iazu trebuie să � fost 
integrată în seria I.

În 1928, în actele acestei protoierii apare o nouă protoierie, III Feteşti, pe lângă cele 
de la 22 mai 1922: II Urziceni şi I Călăraşi. Din cercetarea colecţiei Revistei Tomis, 
observăm că împărţirea Judeţului Ialomiţa în 3 protoierii, I Călăraşi, II Urziceni şi III Feteşti 
a dăinuit până în iunie 1932.

În perioada martie 1928-1932, Parohiile Brătianu şi Iazu au făcut parte din Protoieria 
III Feteşti.

La 24 iunie 1928, Protoiereul Protopopiatului Circumscripţiei III Feteşti – Ialomiţa, 
Părintele Iconom V. Georgescu, trimitea Raportul No. 267 S�ntei Episcopii a Constanţei465. 
La 15 ianuarie 1929 era numit protoiereu la Feteşti Părintele Vasile Marinescu de la Parohia 
Murgeanca466, care la aceeaşi dată se transfera la Parohia Dudeşti-Feteşti467. 

În decembrie 1930, semna un articol în Tomis, p. 401-403, un alt Părinte Protopop 
la Feteşti: Preotul Ştefan Dumitrescu.

Din Raportul privind Cercurile Pastorale al Protoieriei II Urziceni pe 1929, din 
Revista Tomis, aprilie 1929, p. 27-30, observăm că Iazu nu mai făcea parte din acest 
protopopiat.

În lista cu Circumscripţiile electorale pentru alegerile de membri clerici şi mireni 
în Adunarea Eparhială pe sesiunea 1932-1937 inclusiv, Parohia Iazu este trecută la 
Circumscripţia X. Slobozia, la nr. 14 şi Parohia Brătianu, la Circumscripţia XI Ţăndărei, 
la nr. 1.

465  „Tomis”, august-septembrie 1928, p. 16-17.
466  „Tomis”, ianuarie 1929, p. 23.
467  Tomis”, ianuarie 1929, p. 25.
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PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL PERIEŢI, EPISCOPIA CONSTANŢEI 

1932-1935

În iunie 1932, când Adunarea Eparhială Constanţa a decis împărţirea Judeţului 
Ialomiţa în 6 protopopiate, parohiile din zona Sloboziei, între care erau şi Iazu 

şi Brătianu, au fost arondate Protoieriei IV Perieţi, numită în acte şi ca Protoieria Judeţului 
Ialomiţa, având protopop pe Părintele Iconom Alexandru Alexandrescu (născut la 1894, 
absolvent al Facultăţii de Teologie, preot la Perieţi din 1921 până în 1934, când s-a 
transferat la Parohia S�nţii Împăraţi-Călăraşi)468.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL COSÂMBEŞTI, 

EPISCOPIA CONSTANŢEI 
1935-1938

Din 1935, după noua reîmpărţire, Judeţul Ialomiţa avea 5 protopopiate: I 
Călăraşi, II Ştefăneşti, III Urziceni, IV Cosâmbeşti şi V Feteşti. Parohiile din 

zona Sloboziei (printre care şi Iazu şi Brătianu) aparţineau de Protoieria IV Cosâmbeşti, 
cu reşedinţa în satul omonim şi conducerea asigurată de Părintele Iconom Marin Rădulescu, 
paroh la Biserica Sfântul Nicolae-Cosâmbeşti. La 1935, Parohia Iazu avea 340 de familii, 
cu 1400 de su�ete şi 20,25 ha teren arabil şi casă parohială iar Parohia Brătianu avea 607 
familii, cu 2600 de su�ete, şi 5 ha teren arabil, fără casă parohială469. 

La 1936, Parohia Iazu, parohie rurală de stat, aparţinea Eparhiei Constanţa şi 
Protoieriei IV Cosâmbeşti, care avea Protoiereu pe Părintele Iconom Marin Rădulescu, 
Parohul Bisericii Sfântul Nicolae din Cosâmbeşti iar reşedinţa protoieriei era în Comuna 
Cosâmbeşti470. La 1936, Judeţul Ialomiţa era împărţit în următoarele protoierii: I Călăraşi 
- cu reşedinţa la Călăraşi, II Ştefăneşti - cu reşedinţa la Ştefăneşti, III Urziceni - cu reşedinţa 
la Urziceni, IV Cosâmbeşti - cu reşedinţa la Cosâmbeşti şi V Feteşti - cu reşedinţa în 
Comuna Cocargea.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL SLOBOZIA, EPISCOPIA CONSTANŢEI 

1938-1939

După 1938, reşedinţa protoiereului se mută la Slobozia, constituindu-se astfel 
o�cial Protopopiatul Slobozia, cu sediul în incinta fostei Mânăstiri (lângă 

468  Șt. GRIGORESCU, Protopopiatul ..., p. 16.
469  Șt. GRIGORESCU, Protopopiatul ..., p. 16-18.
470  EPARHIA CONSTANŢA, 10 ani ..., p. 85, 91.
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Biserica) S�nţii Voievozi471. În 1943 este numit protoiereu Părintele Nicolae Dobrescu, 
de la Parohia Amara, născut în anul 1905, licenţiat în teologie, hirotonit preot şi numit în 
anul 1927472.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL FĂCĂENI, 

EPISCOPIA CONSTANŢEI 
1939-1943

Conform Revistei o�ciale a Eparhiei Constanţa, publicaţia Tomis, la 1939 şi 
1940, Parohiile Iazu şi Brătianu făceau parte din Protoieria II Făcăeni. În acei 

ani se făceau aprecieri ale Cercului Cultural:
Protoieria II Făcăeni-Ialomiţa. Iazu. 7 mai 1939 localitate. Popor mult și din satele 

Brătianu și Smirna. Preoţii spun: Cercurile sunt o necesitate a timpului, au fost dorite, 
întăresc credinţa. Reușită mult peste așteptări. Dacă se va activa, biserica va reveni la rolul 
ei de conducătoare în stat473 sau ale Cercurilor Pastorale:

Judeţul Ialomiţa. Protoieria II Făcăeni. Cercul Iazu la Valea Ciorii, 2 iulie 1940. 
Președinte iubitor de muzică, are cor, pe care-l duce la cercuri. Bine. Fond bunișor. 
Parohia Brătianu, 10 septembrie 1940. Parohul respectiv a făcut pregătiri frumoase. 
Ședinţa publică cu piesă de teatru. Are cor frumos și numeros, condus de preotul local. 
Fond bun474.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL FETEŞTI, 

EPISCOPIA CONSTANŢEI 
PROTOPOP PREOT ICONOM NICOLAE MATEESCU 

1943-1946

La 1943, Parohiile Iazu și Brătianu făceau parte din Protoieria II Fetești a 
Judeţului Ialomiţa. Atunci, în Ialomiţa erau 3 Protoierii: I Călăraşi, II Feteşti 

şi III Urziceni475. 
Părintele Iconom Nicolae Mateescu, de la Parohia Iazu, a fost numit în postul de 

Protoiereu al Circumscripţiei II Feteşti, Judeţul Ialomiţa, la 1 august 1943, în locul Preotului 
Virgil Andreescu, transferat la Parohia Adormirea Maicii Domnului I din oraşul 
Constanţa476.

471  Șt. GRIGORESCU, Protopopiatul ..., p. 21.
472  Șt. GRIGORESCU, Protopopiatul ..., p. 21; EPARHIA CONSTANŢA, 10 ani ..., p. 87.
473  „Tomis”, iulie-august 1939, p. 40.
474   „Tomis”, ianuarie 1940, p. 19.
475  „Tomis”, mai-iulie 1943, p. 30-31.
476  „Tomis”, august-septembrie 1943, p. 37.
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PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL ŢĂNDĂREI, CU REŞEDINŢA LA IAZU 

EPISCOPIA CONSTANŢEI 
PROTOPOP PREOT ICONOM NICOLAE MATEESCU 

1946-1948

La 1946, Parohia Iazu, parohie rurală de stat, aparţinea Eparhiei Constanţa şi 
Protopopiatului II Ţăndărei, cu reşedinţa în Comuna Iazu şi Protopop chiar 

pe Părintele Paroh de la Iazu, Preotul Iconom Nicolae Mateescu477.
Parohia avea 373 familii/ 1726 su�ete478.
La 1946 Judeţul Ialomiţa era împărţit în următoarele Protoierii: I Călăraşi - cu 

reşedinţa la Călăraşi, II Ţăndărei - cu reşedinţa la Iazu, III Urziceni - cu reşedinţa la Urziceni, 
IV Slobozia - cu reşedinţa la Amara şi V Lehliu - cu reşedinţa în Comuna Săpunari.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL FETEŞTI, 

EPISCOPIA CONSTANŢEI

La 1948, Parohia Iazu făcea parte din Protoieria II Feteşti- Ialomiţa.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL PLĂŞII SLOBOZIA, 

EPISCOPIA CONSTANŢEI 
1948-1949

În iulie 1948, Parohia Iazu aparţinea de Cercul pastoral-misionar Scânteia 
– Ialomiţa. La 1949, Protoiereu al Plăşii Slobozia era Părintele Iconom Petre 

Breteanu iar în 1975, Protopopul Protopopiatului Slobozia era Părintele Cosma P. 
Drăghicescu479.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL SLOBOZIA, 

EPISCOPIA BUZĂULUI 
1950

Parohia Iazu a fost inclusă în 1950 în Episcopia Buzăului.

477  EPARHIA CONSTANŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69.
478  EPARHIA CONSTANŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69, 72.
479  Șt. GRIGORESCU, Protopopiatul ..., p. 23, 25.
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PAROHIA IAZU, SATUL IAZU 
PROTOPOPIATUL SLOBOZIA, ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR 

1951-1994

După 1951 şi până azi, Parohia Iazu a aparţinut Protopopiatului Slobozia, cu 
sediul la Mânăstirea S�nţii Voievozi, din Slobozia până în 2002 când s-a mutat 

în noul sediu, din Strada Viilor, nr. 40.

PAROHIA IAZU, SATUL IAZU  
PROTOPOPIATUL SLOBOZIA 

EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂ�ŞILOR 
1994-azi

De la început, Parohia Iazu a aparţinut de la început Mitropoliei Ungrovlahiei. 
Apoi a fost inclusă Episcopiei Constanţa în perioada 1923-1950, apoi 

Episcopiei Buzăului, în 1950 iar între 1951-1994 – Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Din anul 1994, Parohia Iazu face parte din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, 

Protopopiatul Slobozia, cu sediul, din 2002, la Slobozia, Strada Viilor, nr. 40.



116

VECHEA BISERICĂ DE LEMN,  
cu hramul Sfântul Nicolae 
(1790 – înainte de 1833)

Legendă

Înaintea s�ntei biserici de astăzi, dar în altă locaţie, a fost un alt lăcaș de cult, 
din bârne, mai mult o casă de rugăciune, a�ată la Târlele de la moșie (expresie 

folosită abia în 1970), adusă de la munte de ciobani așezaţi cu turmele în zonă. Multe icoane 
din tâmpla acelei biserici precum și alte diferite icoane de acolo se găsesc azi în biserica de 
zid, ridicată la 1845.

Adevăr

Notarul Ioan Fetecău �xa existenţa în timp a acestui vechi lăcaș de cult încă de 
la 1790 și susţinea că la 1915 încă se mai recunoștea locul S�ntei Mese480.

Deși Harta Specht (1790-1791) are indicator roșu, pentru biserică de zid și indicator 
negru, pentru biserică de lemn, totuși la Iazu nu ni se arată nici un lăcaș de cult pentru acel 
an, ceea ce ne îndreptăţește să a�rmăm că începutul acestei biserici este după documentarea 
acelei hărţi, încheiată înainte de 1790.

Același notar susţine că la 1812, din cauza unei invazii de lăcuste, la îndemnul 
Arhimandritului Gavriil Slobozeanu, locuitorii, a�aţi temporar pe moșie, au părăsit satul 
(aceasta �ind o a doua mutare documentată a satului Iazu), îndreptându-se spre Comuna 
Rușeţu (în 1915 Roseţi Volnași) iar restul de 40 familii s-au așezat puţin mai la vale în Iazu 
Nou, unde și-au construit case și bordeie, �ecare după darea lui de mână, și unde erau 
administraţi de un număr de nouă deputaţi/consilieri aleși dintre cei mai gospodari și cu 
știinţă de carte, până la anul 1831 când noul sat Iazu s-a declarat Comună.

Hirotonia unui preot pentru Iazu, în 1826, este un argument pentru existenţa unei 
biserici de lemn la Iazu: 

480  A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915.
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Anul 1826: (40) Grigorie sin Apostol, ot Iazu sud Ialomiţa, hram Sf(ântul). Nicolae, 
hirotonisit de (Părintele) Mitropolit (Grigorie Dascălul, n.n.) în Bis(erica). Sf(intei). 
Mitropolii. Dechemvrie 5481.

Din consemnarea hirotoniei Preotului Grigorie (�ul lui) Apostol a�ăm şi că hramul 
vechii biserici de lemn a fost Sfântul Nicolae.

Hirotonia Părintelui Grigorie con�rmă tradiţia locală care a�rmă că la o dată 
necunoscută, la biserica de la 1845 a slujit Preotul Grigorie, care mai slujise într-o casă de 
rugăciune a�ată în târlele de pe moșie. Fiind bătrân, acesta ar � adus ca ajutor la Biserica 
Iazu pe �ul său Dumitru. 

Dar satul Iazu nu este trecut în Catagra�a preoţilor şi diaconilor din Judeţul Ialomiţa, 
întocmită la anul 1833482, ceea ce ne face să credem că se încheiase exodul din vechiul sat 
către cel nou iar biserica de lemn a rămas în părăsire (nu se distrugea cu bună ştiinţă) sau 
chiar s-a dărâmat din cauze naturale înainte de 1833.

Satul odată mutat dar fără lăcaş de cult nu putea primi un preot, deoarece hirotonia 
unui preot se face doar pe seama unei parohii cu biserică.

Populaţia Comunei Iazu a crescut foarte repede: de la 20-22 gospodării în 1790-1791 
la 48 de familii în 1831483, apoi la 30 de gospodării, adică 150 locuitori, după Harta rusă 
din 1835.

La 1837 satul Iazu avea 73 de familii cu 254 de locuitori484 iar la 1853 - 75 de 
gospodării, adică 375 locuitori, conform cu Harta rusă.

Pentru această populaţie era nevoie de o biserică şi Părintele Gavriil Slobozeanu a 
construit-o, acesta ne�ind singurul lăcaş de cult ridicat de un călugăr în zonă, în acea 
perioadă. Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a ridicat Biserica Sfântul Nicolae de la Bueşti-
Ialomiţa în anul 1843 şi Biserica Schimbarea la Faţă din Sohatu-Călăraşi, la 1848.

Tradiţia locală pusă în scris la 1970 arăta că lângă Sfântul Altar erau îngropaţi primii 
slujitori ai bisericii de la 1845: Preoţii Grigore/Grigorie și Dimitrie, tată și �u iar în partea 
de miazăzi a bisericii era îngropat Preotul David Iliescu cel de al treilea slujitor de la Biserica 
din Iazu. 

În ceea ce priveşte ipoteza că icoane din tâmpla vechii biserici de lemn din Iazu 
precum şi alte diferite icoane de la acel lăcaş de cult se găsesc azi în biserica de zid, ridicată 
la 1845, trebuie să veri�căm veridicitatea ei prin documente o�ciale.

Chestionarul Comisiunii Monumentelor Istorice, completat de Părintele Paroh Andrei 
Petru la 1921, precizează:

481  Pr. G. I. NEGULESCU, Condica ..., p. 357.
482  Prof. N. ŢIRIPAN, Protopopiatul ..., p. 184-185.
483  I. DONAT, I. PĂTROIU, D. CIOBOTEA, Catagra�a ..., p. 190.
484  S.J.A.N. Ialomiţa, Fond Prefectura Judeţului Ialomiţa, Dosar 43/1837, f. 1-131, orig., în TEZAUR, doc. 104, p. 141-

142.
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Tâmpla e din lemn, făcută din nou în anul 1916, odată cu zugrăveala. E foarte �umos 
împodobită. Icoanele de la tâmpla veche le păstrăm. Se crede că sunt pictate odată cu zidirea 
bisericii.

Părintele spune că icoanele de la tâmpla veche, a bisericii construite la 1845, se 
păstrează, dar nu scrie că sunt pe noua catapeteasmă, confecţionată la 1916-1919.

Apoi mai adaugă:
 În tâmplă nu sunt icoane vechi tare ci sunt mai noi. (...) De asemenea, mai sunt 2 icoane: 

una a Mântuitorului şi alta a Maicii Domnului tot vechi cred, de la zidirea acestei biserici fără 
inscripţie şi sunt aşezate pe pereţi la femei. Sunt încă 6 icoane vechi de tot, mâncate de cari, dar le 
păstrăm în podul bisericii; sunt fără inscripţii şi fără dată. Alte icoane cari mai sunt sunt mai noi. 

Nu se scrie nimic despre icoane din vechea biserică de lemn, păstrate în noua biserică. 
Azi, dacă ar mai exista icoane din vechea biserică ele ar � foarte puţine, foarte deteriorate 
şi în nici un caz pe catapeteasmă.



119

BISERICA 

Biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, a�ată ca și școala în stânga 
drumului către Scânteia, a fost ridicată de către comunitate în anul 1845, la 

iniţiativa Stareţului Mânăstirii Slobozia, Părintele Arhimandrit Gavriil Slobozeanu. 
Preacuviosul Părinte Gavriil a dat tot materialul necesar, a observat îndeaproape 

toate lucrările de construcţie, s-a îngrijit să �e pictată şi a s�nţit-o în ziua de Sfântului Nestor, 
27 octombrie 1845, însoţit şi de Prea S�nţitul Mitropolit Neo�t.

Căratul materialului, salahoria la zidire şi alte ajutoare ce s-au mai cerut au fost făcute 
de săteni, îndemnaţi de bătrânul preot din acel timp, Grigorie.

Biserica din Iazu a fost construită din materialele unei biserici vechi a�ată în Slobozia, 
zidită de Matei Basarab în amintirea ostașilor căzuţi în luptele date cu turcii în apropiere 
de Slobozia.

Această biserică a fost închinată Mânăstirii Dohiariu de la Muntele Athos împreună 
cu moșia Lata Sărata ce se întindea din Slobozia până la Iazu.

În anul 1843, Stareţul Mânăstirii Slobozia și administratorul moșiei Lata Sărata, 
Arhimandritul Gavriil Slobozeanu a zidit lângă Biserica ctitorită de Matei Basarab actuala 
Biserică a Mânăstirii Slobozia, ca apoi, dărâmată �ind vechea biserică mânăstirească, să �e 
zidită la Iazu, cu materiale din această veche biserică, o alta, pe moșia Lata Sărata.

Nu se cunosc meșterii şi inginerul arhitect care au proiectat și construit această 
biserică, dar se crede că toţi cei ce au zidit noua biserică a Mânăstirii Slobozia au zidit și 
Biserica din Iazu.

Materialul din care a fost zidită biserica este cărămidă arsă, cu var hidraulic. Temelia este 
zidită tot din cărămidă arsă cu var. Acoperișul este din lemn și acoperit cu tablă galvanizată.

Lăcașul de cult a fost învelit cu tablă de �er la 1870, pictat din nou în 1875 şi 1916, 
reparat la anii 1881, 1891 și de mai multe ori în cursul secolului XX. Preot acolo era la anul 
1849 Părintele David sin Ilie485, prezent şi în 1865 alături de Preotul Dimitrie (�ul Preotului 
Grigorie), Cântăreţul Grigore sin Mincu şi Paracliserul Vasile Popa486.

485   Pr. N. CAZACU, M. CAZACU, Hirotoniile ..., p. 635.
486  V.A. URECHIA, Liste de biserici din 1865 / Dosarul Anuarului Cultelor, în B.A.R., Manuscrisul Românesc 324, �lele 

351 verso – 352 faţă, nr. 133.
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În anul 1902 Părintele Andrei Petru s-a ostenit cu ridicarea din temelie şi pictarea 
pridvorului de zid din faţa bisericii.

La 1916-1919 se reface tâmpla pe care a avut-o biserica la construcţia ei în 1845, iar 
la 1927 s-a construit cafasul.

După 1990, Părintele Constantin Neacşu a construit un pridvor din metal şi sticlă 
în faţa pridvorului de zid al bisericirii.

Biserica avea în proprietate 17 pogoane de teren arabil, primite prin aplicarea Legii 
agrare din 1864.

La 1906, prin Testamentul preotesei Voica Iliescu, Biserica din Iazu primeşte, după 
încetarea acesteia din viaţă, casele cu dependinţele şi locul lor din Comuna Iazu şi pământul 
de arătură, adică un număr de zece pogoane şi jumătate, proprietăţile ei din Comuna Iazu, 
primite de la soţul ei decedat. Cele 10½ pogoane fuseseră primite de Părintele David Iliescu 
la Împroprietărirea din anul 1879.

În anul 1940, Biserica din Iazu a primit, împreună cu unele donaţii și alte 2 ha de 
teren487.

La 1949-1950, Biserica din Iazu a fost constrânsă să cedeze statului loturile de teren 
arabil, din care azi s-au recuperat doar 10 ha.

Biserica este ridicată pe un teren de 3000 m2, �ind încadrată pe două părţi de străzi 
la Nord și la Vest, la Est de locuitorii Tudor Crăciun și Gheorghe Mircioi, iar la Miazăzi – de 
Maria Neacșu/Casa parohială.

În curtea bisericii sunt mai multe cruci cu inscripţii dinainte de anul 1864. Acestea 
atestă că aici a fost cândva un vechi cimitir.

Lângă Sfântul Altar, în curtea lăcaşului de cult, sunt îngropaţi primii slujitori ai acestei 
biserici: Preoţii Grigorie și Dimitrie, tată și �u, iar în partea de Miazănoapte a bisericii este 
îngropat Preotul David Iliescu, cel de-al treilea slujitor al Bisericii Iazu.

În interiorul curţii bisericii s-a amenajat, prin purtarea de grija a Părintelui Paroh 
Marcel-Mihail Neacșu un spaţiu de relaxare și recreere în centrul căruia se a�ă monumentul 
vrednicului de pomenire Preacucernicul Părinte Constantin Neacșu.

În curs de amenajare, deja construit, este un Centru social. 
La 18 aprilie 2010, Preas�nţitul Părinte Episcop Vincenţiu, înconjurat de un sobor 

de preoţi consilieri și diaconi, a săvârșit slujba de s�nţire a Prestolului (Sfânta Masă) și Sfânta 
Liturghie arhierească unde preot paroh este Preacucernicul Părinte Consilier Auditor 
Marcel-Mihail Neacșu, conferindu-i acestuia rangul de iconom stavrofor atât pentru 
implicarea în lucrarea pastorală, cât și pentru rodnica activitate de la Centrul Eparhial.

487   „Tomis”, mai 1940, p. 32.
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CENTRUL SOCIAL 
SFINŢII ÎMPĂ�ŢI CONSTANTIN ȘI ELENA

Constatând cu îngrijorare că actuala criză economică afectează profund cea mai 
mare parte a credincioșilor noștri și considerând că se impune o intensi�care 

a lucrării pastoral-misionare și �lantropice și la nivel de parohie, la iniţiativa Preotului Paroh 
Marcel-Mihail Neacșu, credincioșii Parohiei Iazu, împreună cu membrii Consiliului 
Parohial, au decis într-o ședinţă de lucru a acestuia, în�inţarea unui Centru Social care să 
acopere necesităţile pastoral-misionare și �lantropice ale credincioșilor Parohiei Iazu.

Centrul social va avea următoarele obiective principale:
a. Ajutorarea familiilor de vârstnici cu pensii mici;
b. Ajutorarea familiilor sărace cu mulţi copii, dar cu venituri mici;
c. Ajutorarea bolnavilor săraci;
d.  Organizarea de colecte de îmbrăcăminte, produse de strictă necesitate, medica-

mente și bani pentru ajutorarea categoriilor sociale a�ate în di�cultate;
e.  Atragerea credincioșilor în acţiuni �lantropice de întrajutorare a celor săraci și 

bolnavi;
f.  Organizarea de evenimente cultural-artistice cu scop caritabil, prin implicarea 

corurilor de la Centrul eparhial, instituţii de învăţământ teologic-seminarial sau 
universitar, ori de la diverse instituţii culturale, sumele colectate urmând a � donate 
pentru susţinerea unor programe concrete de întrajutorare;

g. Organizarea de expoziţii a icoanelor lucrate de copii;
h.  Organizarea de Cerc pastoral-misionar în colaborare cu celelalte parohii învecinate, 

în scopul identi�cării cazurilor sociale;
i.  În cadrul Centrului social va funcţiona și un Birou de catehizare a tinerilor, sub 

egida programului „Hristos împărtășit copiilor”.

Tot în cadrul acestui Centru social va funcţiona Biblioteca parohială, precum și 
Cancelaria parohială.

La 8 noiembrie 2012 a avut loc slujba de punere a pietrei de temelie și acum este în 
curs de �nalizare.
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SITE-UL PAROHIEI 
www.parohiaiazu.ro

A primit binecuvântarea arhierească în data de 19 decembrie 2012, în urma 
cererii adresate de Părintele Paroh Marcel-Mihail Neacșu.

S-a gândit ca o necesitate �rească de a spune tuturor enoriașilor ce acţiuni sunt în 
desfășurare la parohie. Mulţi sunt plecaţi la muncă în străinătate și astfel prin acest site, sunt 
aproape de casă.

Cu ajutorul unui enoriaș ce se pricepe în crearea de pagini web, a luat naștere acest 
proiect. Enoriașul respectiv face benevol acest lucru, dorește să rămână anonim, întreţinând, 
găzduind fără plată și îmbunătăţind în permanenţă acest site în urma fotogra�ilor transmise 
de către părintele paroh.

Prin intermediul lui se postează evenimente din activitatea liturgică; din cea 
administrativă: construcţiile și renovările ce se fac la Sfânta Biserică (restaurarea picturii, 
restaurarea clopotniţei, construcţia parcului, construcţia Centrului social S�nţii Împăraţi 
Constantin şi Elena, etc.); acţiunile �lantropice: împărţirea darurilor de Crăciun și de S�ntele 
Paști, ajutorarea familiilor nevoiașe, etc.; imagini de la S�ntele slujbele mai importante și 
Praznice Împărătești.
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CASA PAROHIALĂ

Prin testamentul preotesei Voica Iliescu, Nr. 218/1906, din 10 februarie 1906, 
în oraşul Călăraşi, autenti�cat de Tribunalul Ialomiţa, scris şi redactat de T. 

Borşaru, apărător din Călăraşi, după cererea preotesei, aceasta neştiind carte, biserica a 
dobândit o casă parohială, construită la 1850 de către Preotul David Iliescu, din paiantă, 
pe care o deţine și astăzi.

Voica Iliescu, văduvă muncitoare din Comuna Iazu, văzându-se în etate, în lipsă de 
copii legitimi care să poată moşteni averea ce poseda, al cărei soţ slujise ca preot peste 
cincizeci de ani la Biserica din Comuna Iazu, văzând şi îngrijirea ce i se dădea de către 
Epitropia Bisericii Iazu, care-i procura cele necesare întreţinerii, s-a decis să lase Bisericii 
din Comuna Iazu, după încetarea sa din viaţă, casele cu dependinţele şi locul lor din 
Comuna Iazu, precum şi pământul de arătură, adică un număr de zece pogoane şi jumătate, 
pe care le deţinea în Comuna Iazu, lăsate şi ei de către decedatul soţ şi preot David Iliescu, 
prin testamentul autenti�cat de Tribunalul Brăila la nr. 816/1893 din 25 mai 1893.

A mai lăsat, de asemenea, nepotului Vlad Stroe locul de casă în mărime de o jumătate 
de pogon din Comuna Iazu, pe care loc acesta îşi construise case în care locuia deja; fratelui 
Ion Dobrin - suma de zece lei ; nepoţilor celorlalţi - averea mobilă ce se va � găsit după 
moartea sa.

Pentru această donaţie, cerea Epitropiei Bisericii Iazu ca să suporte cheltuielile cu 
înmormântarea sa, rămânând a-i face şi pomenirile religioase până la un an, precum şi pe 
�ecare an următor câte un parastas pentru pomenirea sa.

La 2 iulie 1905, preoteasa Voica Iliescu, închiria Învăţătoarei Irina Vasilescu două 
odăi, o sală de locuit şi un ochi de magazie (viitoarea casă parohială), pe termen de 3 ani, 
de la 1 august 1905 până la 1 august 1908, cu preţul de 30 lei anual488.

La încheierea perioadei contractuale, Părintele Andrei Petru a prelungit contractul 
pe încă trei ani pentru aceeaşi chiriaşă, Irina Vasilescu, cu 60 lei anual489.

488  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1690/1908, f. 31.
489  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 4288/1908, f. 1.
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În Bugetul Bisericii Sfântul Nicolae din Comuna Iazu, pe anul �nanciar 1908-1909, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 2000 lei, la Capitolul 3. Obligaţiuni testamentare după 
testamentul decedatei Voica Pr(eot). David Iliescu (facerea unui parastas)490.

La 1 aprilie 1908, Părintele Andrei Petru trimitea Administratorului Casei Bisericii 
două copii de pe Contractele între defuncţii Preot David Iliescu şi preoteasa Voica Iliescu 
cu Anton Dobrinescu pentru 10 pogoane şi jumătate, teren din câmp, şi învăţătoarea Irina 
Vasilescu, pentru o parte din casă. Termenele de arendare expirau în august şi, respectiv, 
octombrie 1908.

Pentru arendarea terenurilor se prevedeau publicaţii viitoare dar pentru casă, întrucât 
alţi chiriaşi nu se găseau, se prefera tot aceeaşi învăţătoare491.

În Bugetul Bisericii Sfântul Nicolae din Comuna Iazu, pe anul �nanciar 1909-1910, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 2000 lei, la Capitolul 3. Obligaţiuni testamentare, facerea 
unui parastas, după testamentul decedatei Voica Pr(eot). David Iliescu492.

În Bugetul Bisericii Sfântul Nicolae din Comuna Iazu, pe anul �nanciar 1910-1911, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 2000 lei, la Capitolul 3. Obligaţiuni testamentare facerea 
unui parastas, după testamentul decedatei Voica Pr(eot). David Iliescu493.

Prin Deciziunea Nr. 4 a Epitropiei Iazu, se închiria casa parohială tot învăţătoarei 
Irina Vasilescu, pentru o nouă perioadă de 3 ani, de la 1 august 1911 la 1 august 1914, pentru 
70 lei anual494.

În Bugetul Bisericii Sfântul Nicolae din Comuna Iazu, pe anul �nanciar 1911-1912, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 2500 lei, la Capitolul 3. Obligaţiuni testamentare, facerea 
unui parastas, conform testamentului defunctei Voica Pr(eot). D(avid). Iliescu495.

Prin Deciziunea Nr. 1 a Epitropiei Iazu, din 23 februarie 1913 se consemna:
-  necesitatea de a se retrage cu 5m înăuntru curtea din faţa bisericii, în întindere de 

60m precum şi împrejmuirea noului perimetru cu scânduri şi lanţi noi;
-  necesitatea de a se face reparaţii unei părţi din împrejmuirea curţii casei parohiale, 

la care aveau să se pună scândurile şi lanţii vechi de la împrejmuirea bisericii.
Motivul micşorării curţii bisericii era dat de realitatea din toamna anului 1912, când 

locuitorul N. Udor îşi închisese locul ce-l cumpărase, rămânând între ambele curţi doar 
2,5m iar în timpul ploilor, toamna şi iarna, se desfunda drumul devenind impracticabil496.

În Contul veniturilor încasate și plăţilor pentru Biserica Sfântul Nicolae din Iazu în 
cursul anului �nanciar 1916-1917, la Venituri, Capitolul II, Venituri proprii imobiliare, nr. 2, 

490  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 1690/1908, f. 8.
491  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 1690/1908, f. 28-29.
492  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 1691/1909, f. 11.
493  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 1647/1910, f. 7.
494  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 5554/1911, f. 4.
495  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 2605/1911, f. 4.
496  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 1662/1913.
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Venitul de la închirierea caselor parohiale ..., se prevăzuse în Buget suma de 80 lei și se 
încasaseră 100 lei, iar la Observaţii se consemna că: 

S-a încasat în plus 20 lei �indcă Doamna(?) a aprobat peste cont 20 lei, închiriindu-le…
La Cheltuieli, Capitolul II, Materiale, nr. 2, Reparaţiuni geamuri sparte, etc. caselor 

s-a prevăzut prin Buget suma de 2000 lei și nu s-a cheltuit nimic.
La Cheltuieli, Capitolul II, Materiale, nr. 5, Obligaţiuni testamentare, facerea unui 

parastas conform testamentului defunctei Voica Preot David Iliescu s-au prevăzut 3500 lei 
fără să se precizeze că s-a cheltuit ceva.

În Contul de gestiune și Situaţia de averea mobilă și imobilă pe anul �nanciar 1917-1918 
al Bisericii Parohiale Sfântul Ierarh Nicolae–Iazu, la Venituri, Capitolul II. Venituri proprii 
imobiliare, nr. 2. Venitul de la închirierea caselor parohiale, se prevăzuseră prin buget 80,00 
lei dar: Nu s-a încasat nimic; casele şi curtea au fost distruse de bulgari.

La Cheltuieli. Capitolul II. Materialul, nr. 5. Obligaţiuni testamentare, facerea unui 
parastas după testamentul defunctei Voica Preot David Iliescu, se prevăzuseră prin buget 
40,00 lei și nu s-a plătit nimic497.

În Contul veniturilor încasate și plăţilor pentru Biserica Sfântul Nicolae din Iazu în 
cursul anului �nanciar 1918-1919, la Venituri, Capitolul II, Venituri proprii imobiliare, nr. 
2, Venitul de la casele parohiale închiriate pentru jandarmerie pe 10 luni cu 350 lei anual, 
la Observaţii se consemna că: Nu s-a achitat de Ministerul de Interne în anul 1918-1919, 
ci s-a încasat în cursul lui 1919-1920.

În același document, la Venituri, Capitolul II, Venituri proprii imobiliare, nr. 1, 
venitul de la 5¼ ha pământ arabil, donat bisericii prin testament de defuncta Voica Pr. D. 
Iliescu, era prevăzută prin Buget suma de 17850 lei și se încasaseră 19425 lei cu observaţia 
că: O rată de 89,25 lei s-a încasat pe preţul regional; a II-a pe preţ de 40 lei ha după lista de 
licitaţie din 2 aprilie 1919.

La Venituri, Capitolul II, Venituri proprii imobiliare, nr. 3, Venitul de la iarba din 
curtea bisericii (un pogon), care fusese distrusă de caii nemţilor s-a observat că s-au încasat 
25 lei și că: 

În buget nu se prevăzuse nimic �indcă era distrusă, dar în urma ploilor căzute, s-a 
prins ceva.

La Cheltuieli, Capitolul II, Materiale, nr. 2, Reparaţiuni la casele parohiale, uși, 
ferestre, gard, la curtea distrusă de bulgari și văruitul pe dinafară al caselor s-a prevăzut prin 
Buget suma de 250 lei și nu s-a cheltuit nimic deoarece: 

Nu s-a putut face reparaţia totală �indcă nu s-a putut procura sârmă de închis decât 
după luna aprilie498.

În Contul veniturilor încasate și plăţilor pentru Biserica Sfântul Nicolae din Iazu în 
cursul anului �nanciar 1919-1920, la Venituri, Capitolul II, Venituri proprii imobiliare, nr. 2, 

497  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 539/1918, f. 43-44.
498  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar Nr. 2315/1919.
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Venitul de la casele parohiale închiriate de jandarmerie s-a prevăzut cu suma de 350 lei și 
s-au încasat 650 lei iar la Observaţii se consemna că: Încasat 300 pentru 10 luni din anul 
1918-1919.

La Cheltuieli, Capitolul II, Materiale, nr. 5, Obligaţiuni testamentare, facerea unui 
parastas conform testamentului defunctei Voica Preot David Iliescu s-au prevăzut 200 lei 
care s-au cheltuit integral499.

În Bugetul pe anul �nanciar 1920-1921, la Cheltuieli, Capitolul II, Materiale, nr. 5, 
Obligaţiuni testamentare, facerea unui parastas după testamentul defunctei Voica Preot 
David Iliescu s-au prevăzut 120/200 lei500.

La 18 decembrie 1924, casa parohială avea următoarea descriere: 
În parohie avem case parohiale construite din gard pe de lături iar despărţiturile – de zid. Are 

2 camere pe sală şi o bucătărie de vară. În ea locu(i)eşte, cu chirie, o văduvă de război cu 5 minori.
În noul Inventar al Bisericii din Iazu, din 23 februarie 1928, alcătuit după Legea şi 

Statutul organic pentru uni�carea Bisericii Ortodoxe Române, din 1925, casa parohială are 
următoarea descriere: cu trei camere, o sobă, o bucătărie de casă, curte, grădină, un gard, polată 
şi arman în stare mediocră.

În Bugetul şi Situaţia de averea mobilă şi imobilă pe anul �nanciar 1928, buget făcut 
pe timpul pastoraţiei Părintelui Iconom Andrei Petru, dar aprobat în timpul slujirii 
Preotului Dumitru C. Dumitrescu se prevăd la Venituri interioare, punctul 6., Arendări 5¼ 
ha, pământ arabil donat bisericii de Voica şi Pr(eot). D(avid). Iliescu – 74,55 lei propuşi şi 
aprobaţi. Arenda ierbii din curtea bisericii şi cimitir – 30,0 propuşi, 15,00 lei aprobaţi. La 
Cheltuieli diverse – facerea unui parastas pentru donatorii (casei parohiale) Voica şi 
Pr(eot). D(avid). Iliescu şi dări la stat – 9 lei propuşi şi aprobaţi.

La 1932, Grigorie V. Dumitrache, maistru din Iazu, a făcut o ofertă pentru refacerea 
din temelie a casei parohiale, în valoare de 6.500 lei. Preciza că mai lucrase la Biserica din 
Iazu tâmpla bisericii, podul/cafasul, învelise biserica cu tablă şi făcuse alte multe lucrări 
mărunte. I s-a aprobat.

În acelaşi an, a mai făcut o ofertă de 7000 lei, cu hrana lui, maistrul Grigore D. Zainia. 
De asemenea - o ofertă de 8000 lei, cu hrana lui, maistrul Ion D. Dumitrache.
În perioada 1945-1948, casa parohiala, construită din paiantă, acoperită cu tablă, 

avea 6-7 camere, două marchize, în suprafaţă de 70 m2, grajd, magazie, bucătărie și coteţ, 
acoperite cu tablă. Curtea casei parohiale era de 0,2500 ha, cu următoarele vecinătăţi: R 
– D. Udor; A – N. Rădulescu; S – drum și N – Victor N. Dobrin.

Biserica de la Iazu posedă și azi această casă parohială în partea de Nord a Bisericii, 
pe un teren aparte în suprafaţă de 2.500 m2. 

Casa parohială a fost refăcută de Preotul Constantin Neacșu, în anul 1977 şi de 
Părintele Marcel-Mihail Neacşu, în anul 2012.

499  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar Nr. 2406/1920.
500  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar Nr. 2315/1919.



127

PĂMÂNTURILE

Biserica avea în proprietate 17 pogoane de teren arabil, primite prin aplicarea 
Legii agrare din 1864. În 1879, între împroprietăriţi Comunei Iazu se a�au 

Preoţii David Iliescu și Andrei Petru precum și Școala și Cimitirul. Pentru acesta din urmă 
s-au prevăzut 1 ha și 49,67 ari/ 3 pogoane în sat501.

În 1901, Prefectura Judeţului Ialomiţa, având în vedere art. 31 şi următorii din 
Regulamentul de aplicare a Legii pentru facerea clădirilor şcolare primare şi în�inţarea 
Casei Şcoalelor, sancţionat prin Înaltul Decret Regal No. 3116 din 28 iunie 1896 şi publicat 
în „Monitorul O�cial”, No. 72 din 2 iulie (1896) şi conform ordinului No. 10182 din 19 
octombrie (1901) al Ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, aducea la cunoştinţă că 
pământurile bisericilor unde nu sunt construite biserici se arendează prin licitaţie publică 
orală la subprefecturile Plaselor Borcea, Balta Ialomiţa şi Câmpu.

Între pământurile bisericeşti arendate prin licitaţie publică din subprefectura Plasei 
Ialomiţa Balta, la Comuna Slobozia, în ziua de 21 noiembrie 1901, era, la nr. 8, şi cel din 
Cătuna Brătianu, pendinte de Comuna Iazu, având întinderea de 5 ha502.

Anunţul se repeta cu schimbarea zilei de licitaţie: la 18 decembrie 1901, la nr. 5, 
terenul din Cătuna Brătianu, pendinte de Comuna Iazu, având întinderea de 5 ha503. 

Prefectura Judeţului Ialomiţa, având în vedere Art. 7 din Regulamentul pentru 
în�inţarea și organizarea Casei S�ntei Biserici, sancţionat prin Înaltul Decret Regal Nr. 225/21 
ianuarie 1902 și publicat în „Monitorul o�cial” Nr. 233/23 ianuarie 1902 și conform ordinului 
Nr. 579 al Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice, aducea la cunoștinţă că pământurile 
deţinute de biserici se arendau prin licitaţie publică la reședinţa suprefecturii plasei.

Pentru Subprefectura Plasei Balta-Ialomiţa licitaţiile aveau să se ţină în data de 31 
iulie 1902, pentru arendarea pământurilor bisericești din 23 de cătune inclusiv Iazu, al cărui 
teren se a�a în ţarină și era de 5 ha504.

501  A.N.I.C., Fond Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul Ialomiţa, Dosar nr. 665.
502  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 8 noiembrie 1901, p. 2-3; 11 noiembrie 1901, p. 2-3; 15 no-

iembrie 1901, p. 2-3; 18 noiembrie 1901, p. 5-6; 
503  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 6 decembrie 1901, p. 4; 13 decembrie 1901, p. 4-5; 16 decem-

brie 1901, p. 2-3.
504  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 25 iulie 1902, p. 1-2.
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Primarul Comunei Iazu, Gheorghe R. Marinescu, publica în 24 mai 1904, anunţ de 
licitaţie publică pentru ziua de 13 iunie 1904, având ca obiect arendarea pe termen de 5 ani, 
începător din toamna anului 1904, a 10 pogoane pământ arabil, proprietatea Bisericii din 
Iazu, teren rămas liber pe urma decedatului preot supra-numerar David Iliescu, ce i se cuvenea 
spre folosinţă505.

La 1906, în Comuna Iazu erau două biserici: una la Iazu, cu hramul Sfântul Nicolae, 
parohială, construită în 1845, unde slujea Preotul Andrei Petru și cealaltă în satul Brătianu, 
cu hramul S�nţii Voievozi, �lială, construită în 1903, la care o�cia slujbe o�cia Preotul 
Manea Georgescu.

Parohia, adică ambele biserici, aveau 19 ha pământ arabil506.
Casa parohială a Bisericii din Iazu a fost construită, din paiantă, la 1850 de către 

Preotul David Iliescu. Aceasta, împreună cu terenul aferent au fost donate prin Testament 
de către preoteasa Voica, soţia Părintelui David Iliescu, în 10 februarie 1906, devenind casă 
parohială.

De asemenea, prin acelaşi Testament, preoteasa Voica lăsa acestei S�nte Biserici din 
Comuna Iazu, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, după încetarea ei din viaţă, pe lângă casele 
cu dependinţele şi locul lor din Comuna Iazu şi pământul de arătură, adică un număr de zece 
pogoane şi jumătate, proprietatea ei în Comuna Iazu, primit de la soţul ei decedat, prin 
Testamentul autenti�cat de Tribunalul Brăila cu nr. 816/1893 din 25 mai 1893. Cele 10½ 
pogoane fuseseră primite de Părintele David Iliescu la Împroprietărirea din anul 1879.

Cele 10½ pogoane fuseseră arendate, printr-un act încheiat la 10 martie 1904, lui 
Anton I. Dobrinescu, pentru 3 ani, de la 1 octombrie 1905 la 1 octombrie 1908, cu preţul 
de 7 lei/ pogon anual, adică 73,50 lei pe an, rezultând un total de 220,50 lei pe trei ani. La 
data contractului, părintele primise deja 100 lei. Fonciera privea pe proprietar507.

În Bugetul Bisericii Sfântul Nicolae din Comuna Iazu, pe anul �nanciar 1908-1909, 
se prevedea, la Venituri, suma de 4500 lei, la Capitolul 4. Venitul de la iarba din curtea 
bisericii şi de la un loc cedat bisericii de văduva Voica Pr(eot). Iliescu iar la Cheltuieli, suma 
de 8400 lei, la Capitolul 6. Plata foncierei, a unei rate de succesiune şi lui A(nton). 
Dobrinescu ... în plus peste contract la pogoanele rămase moştenire508.

La 1 aprilie 1908, Părintele Andrei Petru trimitea Administratorului Casei Bisericii 
două copii de pe Contractele între defuncţii Preot David Iliescu şi preoteasa Voica Iliescu 
cu Anton Dobrinescu pentru 10 pogoane şi jumătate, teren din câmp, şi învăţătoarea Irina 
Vasilescu, pentru o parte din casă. Termenele de arendare expirau în august şi, respectiv, 
octombrie 1908.

505  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 30 mai 1904, p. 7.
506  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 321.
507  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 1690/1908, f. 30.
508  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 1690/1908, f. 7v-8.
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Deşi se ştia că Biserica din Iazu a intrat în posesia casei parohiale şi a 5½ ha de la 
preoteasa Voica Iliescu, în Bugetul anului �nanciar 1908-1909 se arată că aceste bunuri au 
fost date de însuşi Părintele David Iliescu, în posesiunea cărora biserica avea să intre după 
încetarea din viaţă a soţiei sale Voica. Aceasta a supravieţuit soţului său 2 ani şi 9 luni, timp 
în care a bene�ciat de arenda pământului închiriat locuitorului Anton Dobrinescu cu suma 
de 220 lei, până la 1 octombrie 1908, de către însuşi părintele.

La moartea preotului David Iliescu s-au plătit 120 lei, taxa de moştenire, de către 
preoteasa Voica iar un rest de 40 lei l-a plătit Epitropia în anul 1907, împreună cu alte 
cheltuieli făcute cu înmormântarea, cheltuieli pe care Epitropia le-a prevăzut în Bugetul 
anului 1908-1909. Epitropia mai era datoare încă 38 lei arendaşului pentru întreţinerea 
preotesei Voica, timp de 2 ani şi nouă luni509.

În Bugetul Bisericii Sfântul Nicolae din Comuna Iazu, pe anul �nanciar 1909-1910, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 2900 lei, la Capitolul 6. Plata foncierei la pogoanele 
bisericii donate de Voica Pr(eot). D(avid). Iliescu, pe anii 1907-1908 şi 1908-1909510.

În Bugetul Bisericii Sfântul Nicolae din Comuna Iazu, pe anul �nanciar 1910-1911, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 5195 lei, la Capitolul 6. Plata foncierei la pogoanele 
bisericii donate de Voica Pr(eot). D(avid). Iliescu, după somaţia Perceptorului511.

În Bugetul Bisericii Sfântul Nicolae din Comuna Iazu, pe anul �nanciar 1911-1912, 
se prevedea, la Cheltuieli, suma de 4000 lei, la Capitolul 6. Plata foncierei la pogoanele 
bisericii şi porumbul rămas neplătit la stat de defuncta Voica Pr(eot). D(avid). Iliescu512.

În Contul de gestiune și Situaţia de averea mobilă și imobilă pe anul �nanciar 1917-1918 
al Bisericii Parohiale Sfântul Ierarh Nicolae-Iazu, la Venituri, Capitolul II. Venituri proprii 
imobiliare, nr. 1. este prevăzut Venitul de la 5¼ ha de pământ arabil, donat bisericii prin 
testament de (către) defuncta Voica Preot David Iliescu. S-au prevăzut prin buget 294,00 
lei și s-au încasat 236,25 lei, cu următoarea observaţie: Pe rata I s-a încasat pe suma de 294 
lei anual iar pe a II-a s-a încasat pe suma de 178,50 lei anual, preţul regional. 

De asemenea, la nr. 3. Venitul de la lucerna din curtea bisericii, se prevăzuse prin 
buget suma de 80,00 lei și s-a încasat doar 60,00 lei, cu observaţia: 

Nu s-a putut încasa mai mult �ind nemţii stăpâni.
La Cheltuieli, Capitolul II. Materialul, nr. 4. Impozite, plata zecimilor cuvenite la 5¼ 

ha de pământ arabil, s-au revăzut prin buget 632 lei lei și nu s-a plătit nimic513.
La 3 octombrie 1914, primarul Comunei Iazu, I.G. Topală, publica spre cunoştinţa 

generală că în ziua de 26 octombrie 1914, de Sfântul Dumitru, în primărie, avea să se ţină 
licitaţie pentru arendarea unor terenuri de cultură, proprietatea comunei şi al căror contract 

509  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 1690/1908, f. 28-29.
510  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 1691/1909, f. 11.
511  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 1647/1910, f. 7.
512  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar. nr. 2605/1911, f. 4.
513  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 539/1918, f. 43-44.
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de arendare expira pe 15 octombrie 1914. Între acestea, la nr. 4, se a�a şi 30.160 m2 loc 
pentru cimitir situat în satul Brătianu.

Termenul de arendare a acestor terenuri era cu începere chiar din ziua ţinerii licitaţiei 
pe termen de 3 ani514.

În Legenda Planului Moşiei Iazu, din 1919 (A.N.I.C., Inventar 2342, Fond Planuri 
şi Hotărnicii, Nr. 172, Planul Moşiei Statului Iazu, din Judeţul Ialomiţa, Ridicat în plan, 
parcelat şi aplicat pe teren de către Inginerul Statului G. N. Niculescu, Inginer al Statului. 1919. 
Scara 1:10000), la nr. 6 �gura: Lotul de cultură al noii Biserici (de la Brătianu, n.n.) ... 5 ha.

La 2 octombrie 1927, Părintele Andrei Petru informa Protopopiatul Urziceni că 
Parohia Iazu  avea un lot de 17 pogoane primit prin Legea rurală din 1864, de care bene�cia 
clerul, plătind impozitul legal şi un alt lot de 5¼ ha dăruit bisericii prin testament în anul 
1906 de către Voica, soţia Preotului David Iliescu, teren care era arendat anual cu 7455 lei 
lui Chiriac Voinescu din Iazu, pe trei ani: 1925-1928.

Satul Victoria Mărăşeşti, depinzând de Comuna Iazu era în formare. Locuitorii de 
aici fuseseră împroprietăriţi în 1926 şi pentru biserică se dăduse un lot de 5 ha. Aceasta s-a 
dat clericilor (preotul şi dascălul din Parohia Iazu; Brătianu nu mai era �lie) pentru cultură 
cu contract de către ministerul Cultelor pe 3 ani de la 1 ianuarie 1926 până la 1 ianuarie 
1929, cu preţul �xat de minister de 2392 anual plus impozitul de 650 lei. 

La 10 octombrie 1927, Părintele Manea Georgescu informa Protopopiatul Urziceni 
că Parohia Brătianu deţinea 5 ha de pământ arabil, de care se folosea personalul parohiei.

Într-o adresă, din 23 februarie 1928, de înaintare a noului Inventar al Bisericii din 
Iazu, alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru uni�carea Bisericii Ortodoxe Române, 
din 1925, la averea imobilă, 

•  la punctul h) este trecut un lot de 5¼ ha pământ arabil ... din care venit se întreţine 
biserica cu cele necesare. În Inventarul propriu-zis acest lot are următoarea descriere: 
în câmp, ambele (casa parohială şi pământul arabil, n.n.) donate prin testament 
bis(ericii). de Voica Pr. David Iliescu.

•  la punctul i) se precizează că biserica are 17 pogoane pentru personal şi 5¼ ha pentru 
folosul bisericii (donat de Părintele David Iliescu şi soţia sa Voica).

În acest Inventar din 1928, despre cimitir se spune că era la marginea comunei cu 
împrejmuire de scânduri, bună. La fel era împrejmuit terenul din jurul bisericii în întindere 
de ½ ha.

Cimitirul avea atunci 75 de ani, în stare bună dar cu mormintele aşezate asimetric. 
De aici deducem că, dacă la început cimitirul a fost în curtea bisericii, la 1853 el se mutase 
la marginea localităţii.

Inventarul mai preciza că Biblioteca parohială poseda 66 de volume.

514  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 23 octombrie 1914, p. 8-9.
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La 1935-1936, Parohia Iazu avea 20,25 ha teren arabil şi casă parohială. În acelaşi an, 
Parohia Brătianu avea 5 ha teren arabil, fără casă parohială515.

La 1940, în secţiunea de mulţumiri a unei reviste bisericeşti, Parohia Iazu mulţumea 
lui Barbu Neacşu, Ioana Stan şi M. Zlotea pentru donaţia de obiecte de cult precum şi 
enoriaşei I. Chirculescu, care donase 2 ha teren arabil516.

În 1946 se consemna că Parohia Iazu avea casă parohială şi teren sesie de 20,25 ha517.

În perioada 1945-1948, în documentele parohiale situaţia terenurilor era următoarea:
în 1945:
- teren al curţii bisericii, 4000 m2, împrejmuit cu gard de scândură.
-  teren destinat pentru construcţia casei parohiale, în suprafaţă de 5000 m2, împrejmuit 

cu gard de scândură, cu următoarele vecinătăţi: R – D. N. Doca; A – N. Rădulescu; 
M.N. Neacșu Dobrin și M.Z. - drumul.

1945-1948: 
-  teren agricol, 8,50/ 8,5129 ha în Comuna Iazu, cu următoarele vecinătăţi: R – șoseaua 

Iazu-Slobozia/ vatra satului; A – Ștefan Zlotea; M.N. și M.Z. drumuri. Împroprietărire 
din anul 1864.

S-a cedat de Consiliul parohial către Ministerul Agriculturii, prin Direcţia Agricolă 
a Judeţului Ialomiţa.

-  teren agricol, 5 ha, în Comuna Iazu, din satul Victoria Mărăsești, cu următoarele 
vecinătăţi: R - Islazul Comunal Victoria Mărășești; A – drumul ... Roșiori/ drumul 
la Smirna; M.N. și M.Z. - drumuri. Împroprietărire din anul 1921.

S-a cedat de Consiliul parohial către Ministerul Agriculturii, prin Direcţia Agricolă 
a Judeţului Ialomiţa.

-  teren agricol/ arabil, 5,25/ 5,2394 ha, în Comuna Iazu, pe moșia Iazu, cu 
următoarele vecinătăţi: R – moșt. I. Vasilescu/ Moșia sat Scânteia; A – Maria 
Panascu/ drum; M.N. și M.Z. - drumuri / N – Moștenitorii Zlotea, S – Moștenitorii 
Z. Păunescu. Donaţia Voica Preot D. Iliescu. Obţinut prin Testamentul din 1906.

S-a cedat de Consiliul parohial către Ministerul Agriculturii.
1947
-  cimitir, teren arabil, 1,15/ 1,5139 ha, în Comuna Iazu, destinat pentru completare 

de cimitir uman, cu următoarele vecinătăţi: R – drumul de centură al satului/ drum 
și delimitare din 1896; A – drum; M.N./ N - N. Stănescu/ Moștenitorii N. Stănescu 
și M.Z./ S - Luca Crăciun.

S-a cedat de Consiliul parohial către Ministerul Agriculturii, prin Direcţia Agricolă 
a Judeţului Ialomiţa.

515  EPARHIA CONSTANŢA, 10 ani ..., p. 85, 87, 91; Șt. GRIGORESCU, Protopopiatul ..., p. 17-18.
516  „Tomis”, mai 1940, p. 32.
517  EPARHIA CONSTANŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69, 72.
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-  cimitir, teren necultivabil, 1,40/ 0,8884 ha, în Comuna Iazu, destinat pentru cimitir 
uman, cu următoarele vecinătăţi: R, A, S – drumuri; N – N. Constandache. 
Împroprietărire din anul 1864.

-  cimitir, teren pentru cimitir uman, 1,0347 ha, situat în satul Victoria Mărășești, cu 
următoarele vecinătăţi: R – cimitir, A – islaz comunal; N, S  – islaz comunal. 
Împroprietărire din 1921.

-  loc de biserică în satul Victoria Mărășești, 0,2000 ha, cu următoarele vecinătăţi: R 
– Loc Nr. 144; A – loc de școală; S – Loc de piaţă; N – Loc nr. 158. Împroprietărire 
din 1921.

1948:
-  teren în jurul bisericii, suprafaţa clădită 197 m2, suprafaţa neclădită 7303 m2, cu 

următoarele vecinătăţi: R, A, N, drumuri și S – Maria I. Dobrinescu.
-  curtea casei parohiale, 0,2500 ha, cu următoarele vecinătăţi: R – D Udrea, A. N. 

Rădulescu, S – drum, N – N. N. Dobrin. Testament Voica Pr. D. Iliescu, Nr. 218/1906.
În Arhiva parohială Iazu din anul 1949, lista terenurilor parohiale este următoarea:
-  teren din moşia Iazu, din împroprietărirea din 1864, arabil 8 ha 5129 m2.
-  teren din moşia Iazu, primit prin testamentul preotesei Voica Iliescu, de la 1906, 

arabil 5 ha 2394 m2.
- teren din moşia Iazu, din împroprietărirea din 1921, arabil 5 ha.
-  teren din vatra satului Iazu, din împroprietărirea din 1895, fâneaţă plus de cimitir 

1 ha 5139 m2.
-  teren în Comuna Iazu, Nr. 92, din împroprietărirea din 1864, teren pe care s-a clădit 

biserica şi clopotniţă, 197 m2.
- teren în Comuna Iazu, Nr. 92 din împroprietărirea din 1864, viran, curte, 7393 m2.
Total 21 ha 162 m2.

De asemenea, la acestea se adăugau:
-  teren în Comuna Iazu, Nr. 89, primit prin testament în 1906, pe care era clădită 

casa parohială, 127 m2.
-  teren în Comuna Iazu, Nr. 89, primit prin testament în 1906, viran, curte, 2373 m2.
-  teren în vatra satului Mărăşeşti, pentru biserică, din împroprietărirea din 1921, viran 

2000 m2.
-  teren în vatra satului Iazu, din împroprietărirea din 1864, necultivabil, pentru 

cimitir, 8884 m2.
-  teren în vatra satului Mărăşeşti, din împroprietărirea din 1921, necultivabil, cimitir 

1 ha 347 m2.
Legea agrară din 1945 a scutit de la expropriere pământurile bisericești, iar sesiile 

mitropolitane și episcopale erau uzufructuare pentru bunuri a�ate în proprietatea Statului.
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În martie 1949, parohiile primeau o înștiinţare despre hotărârea Sfântului Sinod, 
care, pentru a nu � considerate bisericile în rândul marilor proprietari, înţelegea să cedeze 
terenurile bisericești Statului Român prin Ministerul Agriculturii.

Imediat, la Parohia Iazu s-a întocmit un Proces-verbal prin care Consiliul parohial 
oferea Ministerului Agriculturii 17 pogoane teren arabil, din proprietatea sa totală de 20 ha.

Prin Procesul-verbal din 16 octombrie 1949, Consiliul parohial hotăra cedarea către 
Direcţiunea Agricolă Ialomiţa a întregii suprafeţe de 20 ha, teren arabil proprietatea Bisericii 
din Iazu.

În 1949, Consiliul Eparhial a hotărât ca sesia parohială în plus să �e lăsată în folosinţa 
bisericii parohiale.

Astăzi s-a deschis în instanţa un proces pentru retrocedarea terenului cimitirului din 
fostul sat Victoria Mărăşeşti, în suprafaţă de 800m2.

Parohia Iazu are azi în posesie 10 ha de pământ arabil.
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PISANIA ORIGINALĂ DIN 1845

Pisania originală, cu litere chirilice, majuscule, a�ată în Tinda de zid, deasupra 
intrării dintre Tindă spre Pronaos:

ACEST SF(ÂNT). LOCAȘ S(-)AU RĂDICAT ACUM DI/ N TEMELIE Î(N)TRU 
SL(A)VA SFINTEI TROIŢE ȘI Î(N)TRU PO/ MENIREA SF(ÂNTULUI) PR(OOROC) 
IOAN B(O)T(EZĂTORUL) ȘI A SF(ÂNTULUI) IE�RH NICOLAE PRIN/ TOATĂ 
CHELTUEALA ȘI OSÂRDIA SF(INŢITULUI).  PĂR(INTE). ARH(IMANDRIT) KIR 
GA/ VRIIL SLOBOZIANU DE LA SMIRNA Î(N) ZILELE PRIA/ ÎNĂLŢATULUI D(O)
M(N) G(H)EORG(H)IE DIMITRIE BIBESCU/ V(OIE)V(O)D. ŞI MITROPOLIT A 
TOATĂ UNGROVLAHIEA/ KIR NEOFIT 1845 OC(TOM)V(RIE).27.

PISANIA DIN 1963 şi 1975

A�ată sub cea veche, în Tinda de zid, deasupra intrării dintre Tindă spre Pronaos, 
scrisă cu litere majuscule:

ÎN ANII 1960-1962, S-AU FĂCUT LUCRĂRI DE ÎNLOCUIREA TENCUIELILOR 
ŞUBREDE ŞI IG�SIOASE DE PE PEREŢI, S-A RESTAU�T VECHEA PICTURĂ DE 
PE BOLŢI, IAR PEREŢII AU FOST ÎMPODOBIŢI CU PICTURĂ NOUĂ, ÎN TIMPUL 
DE RODNICĂ AR(H)IPĂSTORIRE A PREAFERICITULUI PĂRINTE JUSTINIAN 
PATRIARHUL ROMÂNIEI, IAR ÎN ANUL 1975 S-A SPĂLAT ŞI S-A RESTAU�T 
ÎNTREAGA PICTURĂ.

TOATE LUCRĂRILE S-AU FĂCUT DIN CONTRIBUŢIILE BENEVOLE ALE 
BUNILOR CREŞTINI DIN PAROHIE, CU ÎNDEMNUL PREOTULUI PAROH 
DUMITRU PETCU, AJUTAT DE EPITROPI ŞI MEMBRII CONSILIULUI PAROHIAL. 
S-A SFINŢIT LA (30 IULIE 1963)

LUCRĂRILE DE PICTURĂ S-AU EXECUTAT DE PICTORUL ANDREI VLĂDUŢ DIN 
BUCUREŞTI./ 1 AUGUST 1975.

Ceea ce este scris cu italic s-a adăugat în anul 1975 iar ceea ce este între paranteze 
lipseşte din original dar corespunde adevărului istoric.
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PISANIA DIN 1991 şi 2004

A�ată în Pronaos, deasupra intrării dintre Tinda de zid spre Pronaos:
ACEASTĂ SF(ÂNTĂ). BISERICĂ CU H�MUL SF(ÂNTUL). IE�RH NICOLAE, 

A FOST RIDICATĂ DE ARHIMANDRITUL GAVRIIL SLOBOZEANU, DIN SMIRNA, 
ÎN ANUL 1845, ÎN TIMPUL MITROPOLITULUI NEOFIT, ŞI A DOMNULUI 
GHEORGHE DIMITRIE BIBESCU. ÎN ANUL 1962, S-A SPĂLAT ŞI S-A RESTAU�T 
VECHEA PICTURĂ DE PE BOLTĂ, IAR PEREŢII TENCUIŢI, S-AU PICTAT DIN NOU 
DE PICTORII CONSTANTIN BLENDEA ŞI ANDREI VLĂDUŢ. ÎN ANUL 1975 ÎN 
TIMPUL P(REA).F(ERICITULUI). PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN CU OSÂRDIA 
PR(EOTULUI). PAROH DUMITRU PETCU, S-A RESTAU�T PICTU� DE 
PICTORUL ANDREI VLĂDUŢ. ÎN ANUL 1991 ÎN ZILELE P(REA).F(ERICITULUI). 
PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST, CU OSTENEALA PR(EOTULUI). PAROH 
NEACŞU CONSTANTIN ŞI A ENORIAŞILOR. AU FOST TERMINATE LUCRĂRILE 
DE CONSTRUIREA CLOPOTNIŢEI, ACOPERIREA BISERICII CU FIER, SUBZIDIREA 
ŞI ZIDUL ÎN EXTERIOR CU TE�SIT.

PICTU� S-A RESTAU�T TOT DE PICTORUL ANDREI VLĂDUŢ DIN 
BUCUREŞTI. SLUJBA DE SFINŢIRE A SF(ÂNTULUI). LOCAŞ S-A OFICIAT LA DATA 
DE 5 SEPT(EMBRIE). 1991518 DE PREA SFINŢITUL EPISCOP ROMAN IALOMIŢEANU 
ÎN FRUNTEA UNUI SOBOR DE PREOŢI.

SUB PĂSTORIREA PR(EOTULUI). PAROH NEACŞU CONSTANTIN S-AU MAI 
FĂCUT: CLOPOTNIŢA ÎN 1989; CONSOLIDAREA SF(ÂNTULUI). LOCAŞ ÎN 2002-
2003 ŞI RESTAU�REA PICTURII ÎN 2004 DE PICTORII �NGHEŢ ELENA ŞI 
T�IAN. A FOST SFINŢITĂ DE PREA SFINŢITUL PĂRINTE EPISCOP DAMASCHIN 
CU UN SOBOR DE PREOŢI LA DATA DE 6 SEPT(MBRIE). 2004.

PISANIA DIN 2014

A�ată în Tindă, pe peretele din dreapta, cum se intră în biserică, pe placă de 
marmură:

Cu vrerea Tatălui cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh s-au restaurat 
pictura şi catapeteasma acestui sfânt lăcaş a�at sub ocrotirea Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, 
Sfântul Ierarh Nicolae, în anul 2014, cu Binecuvântarea Pres�nţitului Părinte Vincenţiu 
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor prin osârdia Preotului Paroh Marcel-Mihail Neacşu, 
Protopop �ind P(rea)C(ucernicul). Pr(eot). Dumitru Drăghici.

Toate aceste lucrări au fost a�erosite Domnului, în ziua de 28 Septembrie 2014, prin 
Harul S�ntei Treimi şi rugăciunile Preas�nţitului Părinte VINCENŢIU, Întâistătătorul 
Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Dumnezeu să se milostivească spre toţi aceia care au contribuit la îndeplinirea acestor 
lucrări, dreptcredincioşi ai Parohiei Iazu.

518  Corect este 6 septembrie 1992, conform Documentului de la acea dată.
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TABELE CU DONATORI

A�ate în Tinda bisericii, pe peretele din partea stângă, cum se intră, din/pe tablă, 
în formă dreptunghiulară, aşezate pe verticală:

TABELUL I TABELUL II TABELUL III

MIRICĂ OCTAVIAN ARMĂ ALEXANDRINA DOBRIN ȘT. STAN

MIHAI IOAN CRĂCIUN ALEXANDRU NĂSTASE POTEMCHIN

NICOLAE GH. DUMITRU DAMIAN PETRE BULIBAȘA ELENA

NEAGU V. STAN DECU ȘTEFAN BORDEI TUDO�

NIŢĂ PA�SCHIVA DOBRIN RUXAND� �DU BENONE

NICOLAE A. MARIN DOBRIN IOANA STOICA GEORGETA

POMPILE CONSTANTIN DECU VICTORIA LOAGĂR GHEORGHE

PAVEL ION DINU MARIA ENACHE GHEORGHE

PĂUNESCU ELENA DUMITRU SE�FIM UDREA NICOLAE

POMPILE MIHAI DOBRE L. DAVID ION MARIA

POPOVICI ANGHEL DAVID POTEMKIN DOBRE L. ION

�DU ȘTEFAN DUMITRU MARIA ZLOTEA MARIA

RIDEA NICOLAE ENE POMPILIAN OANCEA MARIN

STAN Z. STAN FLOREA MARIA ZLOTEA V. ELENA

STAN ALEXANDRINA FLOREA PETRE DUMITRU DRĂGUŢU

ȘTEFAN V. NICOLAE FLOREA IONEL VOICU I. IONEL

ȘTEFAN GH. DUMITRU FLOREA TUDOREL TOMA MARIN I

TROTUȘ S. NELA IVAN OLGA TOMA FOCHIAN

TUDOR �DA IVAN STELA MIHALCEA D. GHEORGHE

TROTUȘ ANICA ILIE ANGHEL ICHIM PETRE

UDREA GHEORGHE ILIE SO� CHERȘUNARU DUMITRU

UDOR MARIA IANCU MARIANA GEORGESCU NICOLAE

ULMEANU ION MĂRGĂRIT IOAN DOBRIN DANA

VOICU NICOLAE MANEA S. MARIAN NEACȘU STAN

VOICU ALEXANDRU MIRCIOI DUMITRU II

VASILESCU MIHAI MARCU IOANA

VASILESCU STAN MIHALCEA D. ION

ZLOTEA TRICĂ MIHALCEA ȘT. NICOLAE

ZAIREA ION MANEA C. MARIN

ZLOTEA S. �DU MUȘINĂ FLOREA

ZLOTEA SORINEL MUȘINĂ STANCIU

NEACȘU CONSTANTIN MATACHE APOSTOL

MARIN RIŢA
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Ctitorul Bisericii Sfântul Nicolae din Iazu este Egumenul Mânăstirii Slobozia, 
Părintele Arhimandrit Gavriil Slobozeanu sau Smirneanul al cărui nume se a�ă 

înscris în Pisania originală din 1845, unde este numit de la Smirna, precum și pe un 
candelabru a�at în Pronaos, cu litere incizate, pe globul inferior:

Arhimandritis Slobozias Gavriil Smirnaios 1845 Dekembr. 4. †.
Chipul Preacuviosului Părinte Gavriil se a�ă pictat în ctitoria sa de la Iazu în Pronaos, 

pe peretele cu uşa dintre Tinda de zid şi Pronaos, în partea dreaptă, cum se intră: în picioare, 
cu baston în mână şi cruce pectorală.

Un alt chip al Părintelui Arhimandrit Gavriil Smirneanul se a�ă într-un tablou votiv 
din Biserica Mânăstirii S�nţii Voievozi-Slobozia.

La Proscomidiarul Bisericii din Iazu este o inscripţie în litere chirilice, majuscule, 
incizate în tencuială, inscripţie aşezată acolo de la începutul existenţei acestui lăcaş de cult, 
amintind de ctitorul lui:

POMELNI(C) 1845/ GAVRIIL IEROMO/ NAH CU TOT NEA/ MUL LUI.
Un alt document care relatează despre construcţia Bisericii din Iazu de către Părintele 

Călugăr Gavriil este un raport memoriu/ istoric al Bisericii Sfântul Nicolae din Iazu, trimis 
de către Părintele Paroh Andrei Petru, la 1 iulie 1923, Părintelui Protopop al Protoieriei 
Urziceni, Preotul Gheorghe St. Popescu, cu menţiunea: Acest raport este copie �delă după 
Sinodicul bisericii (pierdut azi, n.n.), în cari s-au trecut la timp orice lucrare şi sumele 
corespunzătoare.

Părintele Andrei Petru, bazat pe vechiul Sinodic al Bisericii din Iazu, scria la 1 iulie 1923:
Sf(ânta). biserică este clădită din temelie de zid de Arh(imandritul). Gavriil 

Slobozeanul după cum se arată în inscripţia de pe frontispiciu, care spune:
„Acest Sf(ânt). lăcaş s-a ridicat acum din temelie întru slava Sf(intei). Troiţe şi întru 

pomenirea Sf(ântului). Prooroc Ioan Botezătorul şi a Sf(ântului). (I)Er(arh). Nicolae, prin 
toată osârdia şi cheltueala Sf(inţitului). Părinte Arhim(andrit). Kir Gavriil Slobozeanu de 
la Smirna în zilele Prea Înălţatului Domn G(h)eorghe Dimitrie Bibescu V(oie)v(od). şi 
Mitropolit a toată Ungro-Vlahia Kir Neo�t 1845 oct(ombrie). 27”.

Părintele a dat tot materialul necesar, a observat îndeaproape toate lucrările, a luat 
măsuri de a pictat-o şi în �ne a s�nţit-o în ziua de Sf(ântul). Nistor, 27 Oct(ombrie). 1845, 
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însoţit şi de Prea S�nţitul Mitropolit, după cum mi-a declarat un bătrân de atunci, anume 
Radu Moroeanu, acum decedat, şi Pr(eotul). David Iliescu, care a fost mai în urmă preot 
al acestei biserici 52 de ani, decedat în an(ul). 1904.

Căratul materialului, sala(h)oria la zidire şi alte ajutoare ce s-au mai cerut au fost făcute 
de săteni de la mic pân’ la mare, îndemnaţi de bătrânul preot din acel timp, Grigore, după care 
a urmat Pr(eotul). David, a cărui soţie, Voica Pr. David, a testat sf(intei). biserici casele parohiale 
şi un lot de 5¼ ha, la moartea dânşii, în anul 1907, în baza unui testament ce l-a avut şi dânsa 
de la soţul său, �indcă n-au avut copii.

Egumenul Mânăstirii Slobozia, Gavriil Smirneanu era din Smirna, Asia Mică, azi 
Izmir, în Turcia. De daniile sale în odoare s�nte a bene�ciat şi Mânăstirea Dohiariu, la care 
Mânăstirea Slobozia fusese închinată la 14 septembrie 1634 de către Matei Basarab.

Gavriil a fost adus în Ţara Românească de către domnitorul Ioan Caragea (1812-1818) 
ca să-l înlocuiască pe fostul egumen Antim, trecut la Domnul în 1809 şi înmormântat la 
Bucureşti.

A fost numit egumen la Mânăstirea din Slobozia chiar de către Curtea Domnească, 
poate la 1812, în po�da opoziţiei dohiariţilor.

O menţiune din 10 septembrie 1814, pe o carte Akoloutia, îl amintea deja ca 
„preacuviosul arhimandrit şi egumen al acestei mânăstiri, Kir Gavriil”519.

La Revoluţia din 1821, Gavriil s-a retras la Braşov, unde se a�a o comunitate greacă 
ce primea ieromonahi athoniţi.  În locul său, egumen la Slobozia a fost pus Părintele Hrisant.

Despre acest episod din viaţa Părintelui Gavriil există o noti�care într-un Istoric al 
Bisericii Mânăstirii S�nţii Voievozi din Slobozia, a�at într-un Registru din anul 1923, din 
Arhiva Protopopiatului Urziceni, care cuprinde Istoricele bisericilor parohiale şi �liale precum 
şi Liste cu personalul bisericesc (preoţi şi cântăreţi), f. 52 verso:

Arhimandritul Gavriil a venit la anul 1812 ca egumen şi la anul 1820 în timpul Zaverei 
lui Tudor Vladimirescu au avut 10 arnăuţi înarmaţi cari s-au bătut cu 300 Turci iar noaptea 
au fugit toţi locuitorii acestei comuni în pădurea Merişorul, Judeţul Prahova şi egumenul a trecut 
la Braşov, stând până la anul 1836 şi, venind, a zidit clopotniţa, căci cea veche se dărâmase.

Când au venit Turcii în mânăstire au tăiat capul economului lăsat de Gavrilă în fuga lui 
la Braşov.

Scrisă aceasta de Parohul Bisericei – Econom S(tan). Radu, anul 1864.
În 1828, Gavriil revine ca egumen la Slobozia şi Apostolache, de unde trimite venituri 

şi daruri către Dohiariu, printre care două potire cu inscripţii greceşti. Numirea sa fusese 
făcută de Biserica Rusă, pe când trupele ruseşti erau în ţară.

La 1834, Mânăstirea Dohiariu a trimis pe monahul Metodie să veri�ce veniturile ce 
i se cuveneau de la ceea ce-i fusese întărit Sloboziei, ocazie cu care Gavriil a mai trimis la 
Dohiariu vase cultice, sfeşnice, o Evanghelie şi o cruce de argint.

519  Pr. Ioan D. PETRESCU, Însemnări din Biserica Slobozii Postelnicului Ianache Caragea, în „Biserica Ortodoxă Română”, 
1916, nr. 2, p. 186.
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Întrucât Patriarhia de Constantinopol nu putea � de acord cu numirea lui Gavriil de 
către Biserica Rusă, egumenul a încercat şi a izbutit să �e recunoscut de Chinotita Muntelui 
Athos, în po�da lui Antim Traianupoleos, cel desemnat şi preferat de Patriarhul Grigorie 
VI (1835-1840).

În 1844, a trimis la Dohiariu o Evanghelie îmbrăcată în aur şi argint, în 1845 – două 
cădelniţe de argint, cu numele său inscripţionat pe ele iar la 1846 – un potir cu două 
inscripţii.

S-a îngrijit şi de Mânăstirea Slobozia, căreia i-a rezidit biserica din temelie, la 1842, 
deoarece biserica zidită de Matei Basarab în 1634 fusese dărâmată de un cutremur. De 
asemenea, a ridicat turnul clopotniţă, în forma păstrată până astăzi, a refăcut casele 
egumeneşti şi chiliile şi a în�inţat în mânăstire prima şcoală din Slobozia, întreţinută din 
banii săi multă vreme.

Astfel, Gavriil Smirneanul este considerat al treilea ctitor al S�ntei Mânăstiri S�nţii 
Voievozi, din Slobozia, după postelnicul Ianache Caragea şi voievodul Matei Basarab520.

În timpul egumenatului său, averea Mânăstirii Dohiariu şi a metoacelor ei a crescut.
La 1853, Egumenul Gavriil trimite Dohiariului, prin călugărul Teofan Arhimandritul, 

un chivot de argint care înfăţişa Biserica Mânăstirii Slobozia şi cu care diaconii ies în timpul 
slujbelor când tămâiază.

Într-un Inventar al Mânăstirii Slobozia, din anul 1854, a�at la A.N.I.C., Fond 
Ministerul Culturii şi Instrucţiunii Publice, Dosar 4054/1854 (cotă veche)/ Dosar 
427/1854 (cotă nouă), f. 7, la Capitolul Biblioteca este trecut 1 Catalog de cărţi, făcut de 
Gavriil Slobozeanu, la anul 1840 iunie 18 în care să cuprinde 20 volume rumâneşti, 65 
�anţozeşti, 9 nemţeşti, 212 greceşti, 6 în diferite limbi. Total 312 volume, ceea ce-l arată pe 
Ctitorul Bisericii din Iazu un om de carte, mai ales în limba greacă.

Despre activitatea Părintelui Gavriil la Slobozia, Constantin Predeleanu, la 1884, în 
cartea sa despre istoria Judeţului Ialomiţa spune:

„Vrednicul de credinţă Logofătul Matache Cosâmbescu, român din satul Cosâmbeni, 
jumătate (de) oră numai de la Slobozia, ne arată că în anul 1832, ruinându-se cu totul 
Mânăstirea Slobozia din locul zis mai sus, Cuiburile, ar � văzut chiar singur, cu ochi săi, o 
piatră fundamentală cu data de 1642 şi care sună astfel:

Aceste S�nte şi dumnezeieşti biserici (mai mult în limbajul slavon din acele timpuri) i 
se dăruieşte, pe lângă alte moşii, o parte din moşia Berleştii cu tot ce se găseşte pe ea, moşia Bucu, 
moşia Iazu şi moşia Găiţa, şi totodată urmând adaugă că i se dăruieşte şi un sfânt potir, un 
disc, o cristelniţă săpată în relief care purta inscripţiunea: Eu, Matei Basarab Voievod şi Elena 
Doamna, şi un patra�r cusut chiar de mâna Domniţei Elena, scris în sârmă: Pentru pomenirea 
su�etelor noastre iar, mai jos, sună astfel: Eu, Postelnicul Enache Caragea, din milostiva voie a 
bunului şi creştinului meu stăpân, Voievod mare al Ungrovlahiei, am fost pus (h)arto�lax al 

520  Prof. Dr. Ștefan GRIGORESCU, Stareţii Mânăstirii S�nţii Voievozi din Slobozia, de la întemeiere până la secularizare, 
în „Glasul Bisericii”, 2010, nr. 1-6, p. 116.
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acestei s�nte mânăstiri, dăruind şi împodobind şi de la mine această sfântă şi dumnezeiască 
biserică, ce se prăznuieşte şi se cinsteşte cu hramul mai Marilor Voievozi Mihail şi Gavriil, am 
dat o bucată de moşie din locul ce se zice Motâlva şi Ciulniţa, pentru mângâierea părinţilor, care 
totdeauna stau rugători către milostivul Dumnezeu pentru păcatele noastre iproci521.

Acestea ni le-a arătat, cum arătam mai sus, mult regretatul Cosâmbescu care muri în 
anul 1875.

Tot Cosâmbescu ne arată că această piatră ar � văzut-o în anul 1836-1837, când 
călugărul Gavril, egumenul, a construit o altă biserică nouă, lângă râul Ialomiţa, şi (pe) care 
a terminat-o în anul 1840, care piatră i-a servit ca pardoseală. Acestea toate se puteau face 
numai de asemenea ignoranţi, ca călugărul Gavril, care dispreţuia tot ce era românesc, căci 
astăzi nici urmele nu se mai văd.

Tot Cosâmbescu ne mai arată că în anul 1818, pe timpul lui Caragea, pe când acest 
călugăr Gavril venise egumen pentru prima oară, a prefăcut şi patra�rul cusut de Domniţa 
Elena într-un fel de orar diaconesc iar potirul, discul şi cristelniţa, în inventarul făcut în 
1862, nu s-a găsit şi nici un alt odor în această mânăstire atât de avută.

Se vede, după cum arată un alt om de credinţă, pe care îl persecuta călugărul, numit 
dascălul Stanciu şi mai pe urmă Preotul Stanciu, care în anul 1851 a fugit la Ploeşti, urgisit 
de călugăr, spunându-ne că acele s�nte odoare s-ar � trimis chiar de călugărul Gavril la 
mânăstirea de la Sfântul Munte numită Dohiar, la care mânăstire fusese închinată de domnii 
fanarioţi”522.

În afara acestor date biogra�ce privind viaţa Părintelui Gavriil, în articolul Părintele 
Gavriil, Egumenul Mânăstirii din Slobozia şi Părintele Neagu din Ciulniţa (Poveste), Călăraşi, 
12 mai 1912, de Emanuel Teodorescu, din „Deşteptarea Ialomiţei”, ziar al Partidului 
Conservator, 30 mai 1913, p. 3 şi 6 iunie 1913, p. 3, desprindem un episod semni�cativ 
privind pe acest stareţ şi problema alegerii slujitorilor bisericeşti ai Mânăstirii Slobozia.

Mai întâi, autorul ne face o imagine a intrării Părintelui Arhimandrit în mânăstire:
... când Părintele Gavriil, stareţul mânăstirii, se ducea la Sfântul Lăcaş cu şase telegari 

înaintaşi, cu arnăut cu fustanelă, cu pistoale la brâu şi iatagan, porţile i se deschideau largi la 
auzul dăngănitului clopotelor şi zornăitul clopoţeilor de la gâtul iuţilor telegari, pe care portarul 
îi învăţase a-l cunoaşte din depărtare.

Cu părintele stareţ nu era de glumit. Nimeni nu-i stătea în cale, căci era vai de el şi de 
familia lui dacă îi cădea în dizgraţie. 

Rezumând, dincolo de caracterul de poveste al relatării lui Emanuel Teodorescu din 
1913, tragem următoarele concluzii:

La jumătatea secolului XIX, la Mânăstirea Slobozia slujeau în permanenţă 3-4 preoţi 
de mir, cu rândul, veniţi prin transfer, de la parohiile lor la dorinţa Preacuviosului Părinte 

521  IPROCÍ adv. Și așa mai departe, etcetera. i proče (sec. XVII, înv.). Slavism cultural. 
522  Constantin PREDELEANU, pictor, Noţiuni istorice asupra Judeţului Ialomiţa, Tipogra�a Curţii Regale, București, 

1884, p. 6-7.
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Gavriil, numit în articol stareţ. La sărbătorile mari slujea însuși Părintele Stareţ Gavriil într-un 
sobor format din preoţi și diaconi.

Și la 1865, la această biserică slujeau 4 preoţi, un diacon și 2 cântăreţi523.
Odată cu decesul unuia dintre părinţi, altul trebuia să-i ia locul, în urma unei selecţii 

făcute prin cercetarea mai multor preoţi de către Egumenul Mânăstirii Slobozia, din auritul 
său jeţ, în timpul slujirii lor, pe rând, dimineaţa la Sfânta Liturghie și seara la vecernie.

Pentru a � aleși ca slujitori ai Mânăstirii, candidaţii trebuiau să aibă alese cunoștinţe 
în muzica psaltică și în tipicul bisericesc.

Părintele Arhimandrit Gavriil avea un cuvânt greu de spus privind transferul preoţilor 
de mir nu numai către Sfânta Mânăstire de la Slobozia ci şi către parohii.

În cazul relatat în articolul citat, Preotul Neagu de la Ciulniţa, deşi dăruit de Dumnezeu 
cu o voce frumoasă, deşi cunoştea rânduiala slujbelor, pentru o replică oarecum 
ireverenţioasă, după cercetarea modului în care slujea, nu a mai fost primit la mânăstire iar 
Părintele Stanciu (probabil acelaşi despre care a relatat Constantin Predeleanu), deşi slujea 
acolo de mai mult timp, căzând în dizgraţia egumenului, nu se ştie din ce motive, a fost mai 
întâi mutat în satul Pribegi (azi Stejaru), de unde s-a transferat la Ploieşti. Într-adevăr, la 
1865, la Parohia Pribegi, nu slujea nici un preot cu numele Stanciu524. La 1865, în nici o 
biserică din oraşul Ploieşti nu slujea un preot cu numele Stanciu525.

La 1855, după ce cu banii trimişi de el s-a restaurat Katoliconul de la Dohiariu, 
Preacuviosul Gavriil a trecut la Domnul526 şi a fost înmormântat în pronaosul Bisericii 
Mânăstirii din Slobozia, în stânga intrării, în dreptul tabloului său votiv527.

Cu ocazia reparaţiilor din cursul secolului XX, au dispărut pietrele de mormânt 
existente încă înaintea primului război mondial şi datate din secolul al XVIII-lea, precum 
şi lespedea funerară a Părintelui Arhimandrit Gavriil Smirneanul528.

523  Cf. Mss. Rom. 324, din B.A.R., �lele 335 verso-336 faţă.
524  Cf. Mss. Rom. 324, din B.A.R., �lele 334 verso-335 faţă.
525  Cf. Mss. Rom. 324, din B.A.R., �lele 455 faţă-457 faţă.
526  Preot Dr. Ioan MOLDOVEANU, Contribuţii la Istoria relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos (1650-1863), 

E.I.B.M.B.O.R., București, 2007, p. 195-197.
527  Prof. Dr. Șt. GRIGORESCU, Stareţii ..., p. 116.
528  Ștefan GRIGORESCU, Mânăstirea „S�nţii Voievozi” Slobozia, scurt istoric și prezentare generală, Editura Episcopiei 

Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2009, p. 26.
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Biserica din Parohia satului Iazu, Judeţul Ialomiţa, după arată şi Pisania originală, 
s-a construit întru pomenirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi a Sfântului 

Ierarh Nicolae. 
Preotul Dumitru Petcu, în Istoricul Bisericii Iazu, 1970, con�rmă:
Biserica din Parohia Sat Iazu, Comuna Scânteia, Judeţul Ialomiţa are Hramul Sfântul 

Nicolae și Sfântul Ioan Botezătorul. 
Toate acestea însemnează că este vorba de 6 decembrie precum şi de una dintre zilele 

de 7 ianuarie, 24 iunie sau 29 august.
La Catapeteasmă, la icoana hramului bisericii, �gurează Sfântul Nicolae şi Sfântul 

Ioan Botezătorul iar între ei Capul Sfântului Ioan Botezătorul pe o tipsie, ca amintire a 
sărbătorii de la 29 august. 

Preotul Constantin Neacşu arăta în predici că al doilea hram era la 29 august, Tăierea 
Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

La Biserica Iazu, Judeţul Ialomiţa se serbează azi hramurile Sfântul Nicolae (la 6 
decembrie) şi Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (la 29 august). 
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Biserica a fost construită la început din zid, dar fără pridvorul de zid şi cel din 
metal şi sticlă. Abia la 1902 pridvorul de zid a fost adăugat prin osârdia 

Părintelui Andrei Petru iar ulterior, cel din metal şi sticlă de către Părintele Constantin 
Neacşu, după 1990.

Biserica este acoperită cu tablă, are forma de corabie cu un pridvor închis în faţă din 
sticlă şi metal urmat de un alt pridvor, de zid și o singură turlă așezată pe partea dinspre 
Apus a bisericii, din lemn. 

În mijloc, în Naos, pe plafon, biserica are o Calotă mare.
Suprafaţa totală a construcţiei iniţiale era de 120 m2.
Astăzi, în partea dreaptă a Sfântului Altar este construită o cameră din cărămidă, 

pentru centrala termică dar şi pentru cancelarie şi veşmântar.
În podul Naosului, biserica are un sistem modern, prevăzut cu 3 găuri în tavan, pentru 

aerisirea rapidă şi scoaterea fumului de la lumânări din sfântul locaş.



144

PICTU�

Biserica Sfântul Nicolae din Iazu a fost pictată şi repictată integral sau parţial de 
zece ori.

PRIMA PICTURĂ - 1845
Biserica a fost pictată în anul 1845, în tehnica afresco, prin grija ctitorului, 

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Gavriil Smirneanul/Slobozeanul. De atunci se păstrează, 
pe pereţii de la intrare, portretul ctitorului Arhimandrit Gavriil Slobozeanu și al 
Mitropolitului Ţării Românești, Neo�t.

La picturile ulterioare nu s-a schimbat programul iconogra�c iar icoanele au fost doar 
restaurate/repictate.

Din Raportul memoriu, de la 1 iulie 1923, al Părintelui Paroh Andrei Petru, a�ăm 
despre celelalte repictări ale bisericii.

A DOUA PICTURĂ - 1875
În anul 1875, sfântul lăcaş s-a pictat din nou prin contribuţia locuitorilor împărţiţi după 

avere în 3 categorii: unii au contribuit cu 40 lei, alţii – cu 30 lei şi alţii – cu 20 lei, cheltuindu-
se în total 3000 lei. Pictor a fost Nicolae N. Stănescu, originar din Buzău, stabilit în Iazu.

A TREIA PICTURĂ - 1891
În anul 1891, s-au făcut lucrări de subzidire la peretele dinspre nord, s-a reparat şi 

pictura şi arhitectura până la 2m, după care s-a făcut slujba res�nţirii de către Părintele 
Protoiereu Nicolae Alexandrescu. 

A PAT� PICTURĂ-PRIDVORUL DE ZID - 1902
În anul 1902 s-a făcut şi s-a pictat pridvorul de zid al bisericii. Lucrarea a costat 3000 

lei, dintre care cu 1000 lei s-a plătit pictura de către Ene Costache cu soţia sa Ruxanda, Anton 
Dobrinescu cu soţia sa Dobriţa, Petre Bangăl cu soţia sa Stoica şi Niţu Dumitrache cu soţia 
sa Ana, ale căror nume s-au scris şi pe pereţii pictaţi tot de pictorul Nicolae N. Stănescu.

A CINCEA PICTURĂ ŞI NOUA CATAPETEASMĂ – 1916-1919
În anul 1916 -1919 s-a pictat din nou biserica, în ulei, tot de către Nicolae N. 

Stănescu, lucrarea costând 6000 lei. S-a schimbat şi catapeteasma bisericii. În anul 1919, 
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după ce a terminat de�nitiv ultimele lucrări de ornament ce a mai avut la tâmplă, pictorul 
Nicolae N. Stănescu a decedat în ziua de 8 mai 1919.

Într-o adresă, din 23 februarie 1928, de înaintare a noului Inventar al Bisericii din 
Iazu, alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru uni�carea Bisericii Ortodoxe Române, 
din 1925, Părintele Dumitru Dumitrescu arată că Biserica din Iazu a fost zugrăvită în 1875 
şi 1916, la această ultimă dată transformându-se la tâmplă.

Prima pictură de la care avem documente este cea din 1916-1919, cu aprobarea 
S�ntei Mitropolii a Ungrovlahiei, conform ordinului Nr. 1935 din 11 mai 1916, în valoare 
(atunci) de 4600 lei. 

Recepţia acesteia a fost făcută la 4 iunie 1919, conform ordinului Nr. 2171 din 27 
noiembrie 1918, al Înaltpreas�nţitului Mitropolit Primat Conon Arămescu-Donici şi al lui 
Dimitrie Lăzărescu, conductor, precum şi ordinului Nr. 399 din 1918 al Inginerului Şef al 
Judeţului Ialomiţa, de către Protoiereul Judeţului Ialomiţa, Părintele Iconom Dimitrie 
Dobre, printr-un Proces-verbal, la Nr. 12. 

La Nr. 1 al aceluiaşi Proces-verbal este recepţia Catapetesmei, considerată lucrare 
de arhitectură.

Lucrările de pictură s-au plătit cu suma de 3120 lei. Restul sumei de 1480 nu s-a 
achitat din cauza morţii pictorului, Nicolae N. Stănescu, înainte de recepţia picturii. 
Părintele protopop rânduia ca Epitropia bisericii să restituie această sumă moştenitorilor 
defunctului pictor, care erau chiar fraţii săi529.

La nivel judeţean s-a luat act de pictarea şi renovarea Bisericii din Iazu, terminate la 
1919, prin citarea părintelui paroh în Expunerea situaţiei Judeţului Ialomiţa pe anul 1919:

De asemenea s-a redeschis şi biserica parohială din Comuna Iazu, după ce s-a zugrăvit 
din nou şi s-a restaurat radical prin stăruinţa şi priceperea cucernicului preot local, Preotul Andrei 
Petru530.

Pictura de la 1916-1919 este amintită în două documente completate de Părintele 
Andrei Petru: Raportul memoriu – copie după Sinodicul Bisericii Iazu, din 1 iulie 1923 şi 
Chestionarul din 1921 al Comisiunii Monumentelor Istorice. Ambele con�rmă că la acea dată 
biserica s-a pictat în ulei.

Mai mult, după cum scrie Părintele Andrei Petru în Raportul memoriu:
Când s-a făcut pictura nouă în 1916, s-a făcut în ulei. S-au păstrat icoanele tuturor 

s�nţilor cari erau mai înainte, însă s-au refăcut în uleiu, căci înainte erau pe a�ez.
A durat mai mult timp deoarece lucrările au fost întrerupte de război, iar Părintele 

Andrei Petru a fost refugiat.
Tâmpla actuală e din lemn, făcută din nou în 1916-1919, odată cu zugrăveala. 

Icoanele de la tâmpla veche se păstrau încă în anul 1921, an în care Părintele Andrei Petru 

529  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar Nr. 2315/1919.
530  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunere. Administraţia Judeţului Ialomiţa, în anul 1919, Călărași, 

Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1919, p. 20.
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spunea, în Chestionarul Comisiunii Monumentelor Istorice, că se credea că acestea au fost 
pictate odată cu zidirea bisericii. Ele nu erau de la iconostasul vechii bisericii şi nu se păstrau 
pe catapeteasma bisericii zidită în 1845. 

Despre icoanele de pe iconostas părintele mai scria:
În tâmplă nu sunt icoane vechi tare ci sunt mai noi. A Mântuitorului şi a Maicii Domnului 

cu inscripţia: Făcute cu cheltuiala Domnului Dragomir Roman şi Nedelea Ionescu 1881 Aprilie 
6; a Sfântului Prooroc Ioan şi a Sfântului Ierarh Nicolae, a S�nţilor Voievozi, fără inscripţie pe 
ele. De asemenea, mai sunt 2 icoane: una a Mântuitorului şi alta a Maicii Domnului tot vechi 
cred, de la zidirea acestei biserici fără inscripţie şi sunt aşezate pe pereţi la femei. Sunt încă 6 
icoane vechi de tot, mâncate de cari, dar le păstrăm în podul bisericii; sunt fără inscripţii şi fără 
dată. Alte icoane care mai sunt sunt mai noi. 

Neavând o temelie solidă, igrasia s-a ridicat pe pereţi și din cauza umezelii nu s-au 
mai  păstrat icoanele și nici tencuiala de pe pereţi. Tocmai de aceea în 1951 s-au făcut pe 
porţiunile mai atacate unele remedieri de tencuieli interioare și exterioare, lucrări executate 
de Glosaru Ciobanu Ion din Comuna Bucu, Judeţul Ialomiţa.

În anul 1961 s-au mai făcut lucrări de izolare a picturii conform Devizului nr. 5679/ 
1960 aprobat de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureștilor. Lucrarea a fost executată de meșterul 
zidar Andrei Egheţ din Slobozia. 

A ŞASEA PICTURĂ – 1960-1962
În 1960-1962 s-a continuat cu lucrări de renovare și pictură din nou în întreaga 

biserică și la Catapeteasmă, lucrarea �ind executată de pictorii: Constantin Blendea și 
Andrei Vlăduţ din București conform Devizului aprobat de Arhiepiscopia Bucureștilor cu 
nr. 3190/1962.

În 30 iulie 1963, s-a făcut res�nţirea bisericii, delegat �ind, din partea S�ntei 
Arhiepiscopii a Bucureștilor, Prea Cucernicul Preot Leonida Mateescu, Consilier Eparhial 
și Protoiereul Sloboziei, Preacucernicul Preot Petru Breteanu.

Toate lucrările sus amintite, începând din anul 1951 și până la res�nţirea bisericii au 
fost iniţiate de Părintele Dumitru Petcu și Organele Parohiale, iar cheltuielile au fost 
susţinute de enoriașii din parohie prin contribuţii benevole și cu un ajutor de 5.000 lei dat 
de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureștilor.

A ŞAPTEA PICTURĂ - 1975
În anul 1975 s-a spălat şi s-a restaurat întreaga pictură. Lucrările de pictură s-au 

executat de pictorul Andrei Vlăduţ din Bucureşti.

A OPTA PICTURĂ - 1989
În anul 1989 s-au făcut lucrări de spălare și restaurare a picturii din interiorul bisericii, 

deoarece cutremurul de la 1977 lăsase urme adânci iar fumul de la lumânări o înnegrise.
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Lucrările de restaurare au fost executate de pictorul Andrei Vlăduţ din București, 
conform hotărârii Comisiei de Pictură Bisericească a Arhiepiscopiei Bucureștilor, în ședinţa 
din 27 februarie 1989, şi au avut loc sub păstorirea Părintelui Constantin Neacşu iar 
res�nţirea a fost făcută la data de 6 septembrie 1992 de Preas�nţitul Roman Ialomiţeanul, 
împreună cu un sobor de preoţi.

Cheltuielile au fost susţinute, pentru toate aceste lucrări tot de către enoriașii Parohiei 
Iazu, fără alte ajutoare.

A NOUA PICTURĂ - 2004
În anul 2004, s-au executat lucrări de restaurare a picturii și pictură din nou în 

Pronaos și Clopotniţă.
Lucrările de consolidare au fost executate de o echipă din Slobozia condusă de 

Inginerul Gudu Stelian.
Pictura și restaurarea picturii au fost executate de Elena Rangheţ ajutată de soţul său 

Traian Rangheţ, iar contravaloarea lucrărilor de pictură a fost susţinută de enoriașii satului 
Iazu și de alţi credincioși cu dragoste de frumos și util.

Între anii 2001-2004 s-au executat lucrări de consolidare, tencuieli exterioare şi 
interioare, precum şi restaurarea picturii, cheltuielile ridicându-se la suma de 500 milioane 
lei din sponsorizări şi cu sprijinul credincioşilor parohiei.

Biserica a fost res�nţită în data de 5 septembrie 2004 de către Preas�nţitul Părinte 
Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, 
Protopop �ind Preotul Dumitru Drăghici.

A ZECEA PICTURĂ - 2014
În 2014, s-au restaurat pictura şi catapetesma bisericii, cu osârdia Preotului Paroh 

Marcel-Mihail Neacşu, biserica �ind res�nţită la 28 septembrie 2014 de către Preacuviosului 
Părinte Vicar Arhimandrit Rafail Mîţ, ca delegat al Preas�nţitului Părinte Vincenţiu, 
Întâistătătorul Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, 
protopop �ind Părintele Dumitru Drăghici.

Pictura exterioară

Deasupra intrării în Tinda de zid a bisericii: Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, 
cu pergament în mâna dreaptă, bust, în icoană triunghiulară. Deasupra intrării 

în Pronaos: Sfântul Ierarh Nicolae cu Evanghelie în mână, bust, în icoană dreptunghiulară. 
Deasupra acestei icoane se a�ă o alta, triunghiulară, reprezentând un ochi.

Pictura interioară

Tinda de zid. Dinspre Tinda de sticlă şi metal spre Pronaos: deasupra intrării, 
în tindă, se a�ă chipurile a trei îngeri încadrate cu câte două aripi. Pe peretele 

din stânga, cum se intră:
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Sfânta Muceniţă Ecaterina, în picioare, cu cruce în mâna dreaptă şi roată în mâna stângă. 
Dedesubt scrie: DONAT NEACŞU MIHAIL ŞI ECATERINA CU FIII.
Fereastră, chenar fără nici un sfânt, fereastră şi
Sfântul Apostol Andrei, în picioare, cu cruce în mâna dreaptă.
Dedesubt scrie: DONAT DUMITRU ANDREI ŞI NICOLETA.
Deasupra acestor reprezentări sunt chipurile a trei îngeri, încadrate de câte două aripi.
În stânga şi dreapta intrării dinspre Tinda de zid şi Pronaos:
Sfântul Apostol Petru, în picioare, cu două chei în mâna dreaptă şi Evanghelia în 

mâna stângă.
Dedesubt scrie: DONAT STAN PETRE ŞI IOANA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Şi
Sfântul Apostol Pavel, în picioare, cu sabie în mâna stângă.
Dedesubt scrie: DONAT DOBRE IOANA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Deasupra S�nţilor Apostoli Petru și Pavel se a�ă câte un chip de înger, încadrat de 

două aripi.
Pe peretele din dreapta, cum se intră:
Sfântul Ioan Botezătorul, în picioare, cu pergament în mâna stângă, pe care scrie: 

POCĂIŢI-VĂ, POCĂIŢI-VĂ, CĂ S-A APROPIAT ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR, iar în mâna 
dreaptă o cruce cu pergament pe care scrie POCĂIŢI-VĂ!

Dedesubt scrie: DONAT ZLOTEA DUMITRU ŞI IOANA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Fereastră, chenar cu Pisania din 2014, fereastră şi
Sfânta Cuvioasă Paraschiva, în picioare, cu cruce în mâna dreaptă şi pergament în 

mâna stângă, pe care scrie: LUÂND CRUCEA AI URMAT LUI HR(ISTO)S ŞI LUCRÂND 
AI ÎNVĂŢAT SĂ NU SE UITE LA TRUP CĂ E TRECĂTOR.

Dedesubt scrie: DONAT DUMITRU STAN ŞI MILICA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Deasupra icoanelor Sfântului Ioan Botezătorul și Cuvioasa Parascheva se a�ă 

chipurile a trei îngeri încadrate �ecare cu câte două aripi.
Intrarea din Tinda de zid spre Pronaos este străjuită şi de alte două icoane, așezate 

pe stative.
În partea stângă, cum se intră: Maica Domnului cu Pruncul Iisus Hristos
Dedesubt scrie: DONAT ZAMFIR VASILE ŞI ELENA.
Şi
În partea dreaptă, cum se intră: Mântuitorul Iisus Hristos:
Dedesubt scrie: DONAT NIŢU ILINCA.
Deasupra intrării din Tinda de zid în Pronaos se a�ă Pisania originală, din 1845, cu 

litere chirilice, incizate iar sub aceasta – Pisania din 1963 şi 1975.
În plafon: 
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Dumnezeu Tatăl, reprezentat în medalion, ca un bătrân cu barbă albă, de jur împrejur 
având următorul text: SFÂNT. SFÂNT. SFÂNT. DOMNUL SAVAOT. PLIN ESTE 
CERUL ŞI PĂMÂNTUL DE MĂRIREA LUI. 

Dedesubt scrie: DONAT SORINEL ŞI ANICA CU FIII ŞI NEPOŢII.
În cele patru colţuri sunt chipurile a patru îngeri, cu câte două aripi �ecare.

Pronaos 
Dinspre Tinda de zid înspre Naos:
Deasupra uşii dintre Tinda de zid şi Pronaos se a�ă Pisania din 1991 şi 2004, cu litere 

majuscule pictate. Sub ele, pe bolta de zid ce încadrează uşa, este un chip de înger cu două aripi.
Deasupra Pisaniilor, pe perete – S�nţii Apostoli Petru şi Pavel, în picioare, cu o 

biserică în mâini, Sfântul Petru având două chei în mâna dreaptă, iar Sfântul Petru având 
o sabie în mâna stângă. În dreapta lor – Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov, în picioare, 
având cruce în mâna dreaptă şi metanii în mâna stângă.

Dedesubt scrie: DONAT ANDREESCU PETRE ŞI GIGICA CU FIII.
Pe peretele cu uşa dintre Tinda de zid şi Pronaos, în partea stângă, cum se intră – Înalt-

preas�nţia Sa Mitropolitul Neo�t.
Dedesubt scrie: DONAT NIŢU ILINCA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Pe peretele din stânga, cum se intră:
În dreptul scării spre Cafas: Sfânta Cuvioasă Marcela, în picioare, având cruce în 

mâna dreaptă.
Dedesubt scrie: DONAT ANDREESCU MARCEL ŞI LUCIANA CU FIII.
Fereastră.
Deasupra ferestrei – chipul unui înger cu două aripi.
Deoparte şi de alta a ferestrei, în nişă, sunt medalioane reprezentând pe S�ntele 

Cuvioase Tecla şi Eufrosina (sub care scrie: DONAT BORDEI TUDO� CU FIII), având 
cruce în mâna dreaptă. Deasupra ferestrei, în nişă, se a�ă un medalion cu Sfânta Cuvioasă 
Pelaghia, cu cruce în mâna dreaptă.

Pe peretele stâng, în continuare:
S�ntele Cuvioase Maria şi Elisaveta, în picioare, având �ecare câte o cruce în mâna 

dreaptă iar Sfânta Elisaveta – metanii, în mâna stângă.
Dedesubtul S�ntei Cuvioase Maria scrie: DONAT ANDREI GRIGORIE ŞI MARIA 

CU FIUL.
Dedesubtul S�ntei Cuvioase Elisaveta scrie: DONAT ANDREESCU ELISABETA.
Pe stâlpul lipit de perete, dintre Pronaos şi Naos, perpendicular pe peretele din stânga 

– Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul, în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă şi metanii 
în mâna stângă.

Dedesubt scrie: DONAT CREANGĂ IOANA CU FIII ŞI NEPOŢII.
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La despărţirea dintre Pronaos şi Naos, pe peretele stâng, la stâlpul de susţinere lipit 
de perete, pe latura paralelă cu peretele – Sfânta Muceniţă Filo�eia, cu cruce în mâna 
dreaptă şi un coş cu merinde în mâna stângă, îmbrăcată în costum popular românesc.

Dedesubt scrie: DONAT FLOREA VASILE ŞI MARCELICA.
Pe peretele cu uşa dintre Tinda de zid şi Pronaos, în partea dreaptă, cum se intră – Prea-

cuvioşia sa Gavriil Slobozeanu, în picioare, cu baston în mână şi cruce pectorală.
Dedesubt scrie: DONAT ENE POMPILIAN ŞI ELENA.
În dreapta portretului cu Preacuviosul Gavriil se a�ă icoana Sfântului Cuvios 

Teodosie, în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă şi metanii în mâna stângă.
Dedesubt scrie: DONAT FLOREA TUDOREL ŞI GETA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Pe peretele din dreapta, cum se intră:
Sfântul Cuvios Sava S�nţitul, în picioare, cu pergament în mâna stângă, pe care scrie: 

FRUMOS E� LA VEDERE ŞI BUN LA MÂNCARE RODUL CE M-A OMORÂT.
Dedesubt scrie: DONAT NIŢU ANETA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Sfântul Cuvios Efrem Sirul, în picioare, cu metanii în mâna dreaptă.
Dedesubt scrie: DONAT NEAGU DOBRIŢA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Fereastră.
Deasupra ferestrei – chipul unui înger cu două aripi.
Deoparte şi de alta a ferestrei, în nişă, sunt medalioane reprezentând pe Sfântul Cuvios 

Atanasie cu o cruce în mâna dreaptă şi pe Sfântul Cuvios Ioan, cu metanii în mâna dreaptă.
Deasupra ferestrei, în nişă – medalion cu Sfântul Cuvios Roman Melodul
Pe peretele drept, în continuare:
Sfântul Cuvios Stelian, în picioare, cu un copil în faşă, în mâna stângă, cu care ţine şi 

un pergament pe care scrie: EU AM DOBÂNDIT DE LA HRISTOS DARUL DE A 
OCROTI PRUNCII.

Dedesubt scrie: DONAT MIHALCEA STELUŢA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, în picioare, având în ambele mâini un pergament, 

pe care scrie: VĂZUT-AM CURSELE DIAVOLULUI ÎNTINSE PESTE TOT 
PĂMÂNTUL ŞI M-AM TEMUT.

Dedesubt scrie: DONAT DUŢU GIGEL ŞI MARIANA CU FIII.
Pe stâlpul lipit de perete, dintre Pronaos şi Naos, perpendicular pe peretele din 

dreapta – Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă.
Dedesubt scrie: DONAT GHEONEA DOBRU ȘI VASO CU FIUL.
La despărţirea dintre Pronaos şi Naos, pe peretele drept, la stâlpul de susţinere lipit 

de perete, pe latura paralelă cu peretele – Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, în picioare, 
cu toiag în mâna stângă.

Dedesubt scrie: DONAT MATACHE AURELIAN ŞI ANGELICA CU FIII.
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Pe bolta pronaosului.
În centru: Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, mângâind un miel cu mâna dreaptă iar 

în mâna stângă ţinând o cruce pe care se a�ă o fâşie albă, pe care scrie: Pocăiţi-vă. Pocăiţi-vă.
Jur-împrejur scrie: BOTEZĂTORU(L) LUI H(RISTO)S PRE NOI PRE TOŢI 

NE POMENEŞTE CA SĂ NE IZBĂVIM DE FĂRĂDELEGILE NO(A)STRE CĂ ŢIE 
ŢI S(-)AU DATU DARU A TE RUGA PENTRU NOI.

Dedesubt scrie: DONAT STERE NORICA ŞI �DU OCTAVIANA CU FIII.
Înspre peretele din stânga, în dreptunghi, S�nţii Cuvioşi E�imie cel Mare şi Teofan, 

şezând. Primul are o cruce în mâna dreaptă. Al doilea are în mâna dreaptă metanii, iar în 
mâna stângă un pergament, pe care scrie: DE NU VĂ VEŢI PĂRĂSI DE TOATE ALE 
LUMII, NU VEŢI PUTEA FI CĂLUGĂRI.

Între ei este un text: CINE ARE NECONTENIT MOARTEA ÎNAINTEA 
OCHILOR, ACELA NU VA PUTEA PĂCĂTUI NICIODATĂ.

Dedesubt scrie: DONAT �DU AGHEANA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Înspre peretele din dreapta, în dreptunghi, S�nţii Cuvioşi Ioan Damaschin şi Ştefan 

cel Nou, sezând. Ambii au o cruce în mâna dreaptă şi metanii în mâna stângă.
Între ei este un text: VIAŢA PUSTNICILOR FERICITĂ ESTE A ACELO� CE 

SE ÎNT�RIPEAZĂ CU DUMNEZE(I)ESCUL DUH.
Sub primul scrie: DONAT DECU JANE ŞI EUGENIA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Sub al doilea scrie: DONAT DECU ŞTEFAN ŞI VIRGINIA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Pe arcada dintre Pronaos şi Noas, de la stânga la dreapta, s�nte în medalioane: Sfânta 

Cuvioasă Marina, cu o cruce în mâna stângă şi metanii în mâna dreaptă, Sfânta Muceniţă 
Veronica, cu o cruce în mâna stângă, Sfânta Cuvioasă Teodora, cu o cruce în mâna dreaptă, 
Sfânta Muceniţă Eugenia, cu o cruce în mâna dreaptă, Sfânta Cuvioasă So�a, cu o cruce în 
mâna dreaptă şi metanii în mâna stângă.

Naos
Dinspre Pronaos spre Sfântul Altar:
Pe stâlpul din stânga lipit de perete, dintre Pronaos şi Naos, perpendicular pe perete 

– Sfântul Mucenic Marin, în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă.
Dedesubt scrie: DONAT VASILESCU MIHAI ŞI MARIA.
Pe peretele stâng, cum se intră: Sfântul Mucenic Cornelie Sutaşul, în picioare, cu o 

cruce în mâna dreaptă.
Dedesubt scrie: DONAT COSTEA IONEL ŞI GABRIELA.
Fereastră.
Deoparte şi de alta a ferestrei, în nişă, sunt medalioane reprezentând pe S�nţii 

Mucenici Vasile Preotul şi Iulian, având câte o cruce în mâna dreaptă. Deasupra ferestrei 
în nişă: medalion cu Sfântul Mucenic Ipatie, cu o cruce în mâna dreapta.

Sub medalionul cu Sfântul Mucenic Iulian scrie: DONAT MIHALCEA RUXAND� 
CU FIII ŞI NEPOŢII.
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Deasupra ferestrei, pe perete, un chip de înger, având două aripi.
În continuare:
Sfântul Mucenic Alexandru, în picioare, având o cruce în mâna dreaptă.
Dedesubt scrie: DONAT DOBRIN ALEXANDRU ŞI NICOLETA CU FIII ŞI 

NEPOŢII.
Sfântul Mucenic Nestor, în picioare, având o cruce în mâna dreaptă şi suliţă în mâna 

stângă.
Dedesubt scrie: DONAT MIRCIOIU COSTEA ŞI LINA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, în picioare, având o cruce în mâna dreaptă şi sabie 

în mâna stângă.
Dedesubt scrie: DONAT NECULAI D�GOŞ CU FIII ŞI NEPOŢII. 
Fereastră.
Deoparte şi de alta a ferestrei, în nişă, sunt medalioane reprezentând pe Sfântul 

Mucenic Doctor Chir, cu o cutiuţă de medicamente în mâna stângă şi Sfântul Mucenic 
Doctor Ioan, cu o cutiuţă de medicamente în mâna stângă şi o linguriţă în mâna dreaptă.

Deasupra ferestrei în nişă: medalion cu Sfântul Mucenic Longin.
Deasupra ferestrei, pe perete, un chip de înger, având două aripi.
În continuare:
S�nţii Împăraţi Constantin şi Elena, cu Sfânta Cruce între ei, pe care e o pânză albă 

cu următoarea inscripţie: PRIN ACEST SEMN VEI ÎNVINGE.
Dedesubt scrie: DONAT BULIBAŞA ELENA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Pe stâlpul lipit de perete de lângă Catapeteasmă, pe latura paralelă cu Tâmpla: Sfânta 

Ana, în picioare, cu Maica Domnului Prunc, ţinută în mâna dreaptă.
Dedesubt scrie: DONAT ŢANE GABRIEL ŞI ALEXAND�.
Pe stâlpul lipit de perete de lângă Catapeteasmă, pe latura paralelă cu peretele, 

perpendiculară pe Tâmplă: Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, în picioare, cu o 
cruce în mâna dreaptă.

Dedesubt scrie: DONAT ANDREESCU ION ŞI ANA.
În registrul de sus: Învierea Domnului Iisus Hristos.
Dedesubt scrie: DONAT �DU TASIŢA, VLAD LENUŢA, D�GOMIR COSMINA.
În arcadă s�nţi în medalioane: S�nţii Mucenici Emilian, cu o cruce în mâna stângă, 

Marcel, cu o cruce în mâna dreaptă, Ele�erie, Vincenţiu, cu o cruce în mâna stângă, Ciprian, 
cu o carte în mâini. Deasupra acestor medalioane, în dreptul Sfântului Ele�erie scrie: 
DONAT ISAC MOGOȘ ȘI GEORGETA CU FIII ȘI NEPOŢII.

Pe peretele drept, cum se intră: Pe stâlpul din dreapta lipit de perete, dintre pronaos 
și naos, perpendicular pe perete – Sfântul Mucenic Victor, în picioare, având crucea în mâna 
dreaptă. Dedesubt scrie: DOANTCAIACAȘ STELICĂ ȘI MARIA CU FIII ȘI NEPOŢII.

Sfântul Mucenic Ioan Valahul, având o cruce în mâna dreaptă. Dedesupt scrie: 
DOANAT CREŢI GETA CU FIII ȘI NEPOŢII.
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Fereastră.
Deoparte şi de alta a ferestrei, în nişă, sunt medalioane reprezentând pe Sfântul 

Mucenic Nicodim, cu o cruce în mâna dreaptă şi Sfânta Muceniţă Cristina, cu o cruce în 
mâna dreaptă.

Deasupra ferestrei în nişă: medalion cu Sfântul Mucenic Eustaţiu.
Deasupra ferestrei pe perete un chip de înger cu două aripi.
Sfântul Mucenic Haralambie, în picioare, cu Evanghelie în mâna stângă.
Dedesubt scrie: DONAT MĂRGĂRIT ION ŞI IOANA CU FIII ŞI NEPOŢII.
Sfântul Mucenic Teodor Tiron, în picioare, cu cruce în mâna dreaptă şi suliţă în mâna 

stângă.
Dedesubt scrie: DONAT CRĂCIUN TUDOR CU FIII ŞI NEPOŢII.
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, în picioare, cu cruce în mâna dreaptă, suliţă în 

mâna stângă și sabie la cingătoare.
Dedesubt scrie: DONAT FLOREA AURELIAN ŞI CARMEN CU FAMILIILE.
Fereastră.
Deoparte şi de alta a ferestrei, în nişă, sunt medalioane reprezentând pe Sfântul 

Mucenic Doctor Talaleu, cu o cutiuţă de medicamente în mâna dreaptă şi Sfântul Mucenic 
Doctor Trifon, cu o cutiuţă de medicamente în mâna stângă.

Deasupra ferestrei în nişă: medalion cu Sfântul Mucenic Mina, cu o cruce în mâna 
stângă.

Deasupra ferestrei pe perete un chip de înger cu două aripi.
Nunta din Cana.  Dedesubt scrie: DONAT CRISTOCEA DUMITRU ŞI GINTA 

CU FIII ŞI NEPOŢII.
Pe stâlpul lipit de perete de lângă Catapeteasmă, pe latura paralelă cu Tâmpla: Sfântul 

Ioachim.
Dedesubt scrie: DONAT ŢANE GABRIEL ŞI ALEXAND�.
Pe stâlpul lipit de perete de lângă Catapeteasmă, pe latura paralelă cu peretele, 

perpendiculară pe Tâmplă: Sfântul Mucenic Doctor Pantelimon, cu o cutie de leacuri în 
mâna stângă şi linguriţă în mâna dreaptă.

Dedesubt scrie: DONAT ANDREESCU ENICĂ ŞI GETA.
În registrul de sus: Naşterea Domnului Iisus Hristos.
Dedesubt, în stânga, sub icoana celor Trei Magi de la Răsărit, scrie: DONATOR 

FAM(ILIA). MIHAI GHEORGHE ŞI SANDA CU FIII ŞI NEPOŢII.
În arcadă s�nţi mucenici în medalioane: Sfântul Calistrat, Sfântul Serghie, având o 

cruce în mâna dreaptă, Sfântul Procopie, având o cruce în mâna dreaptă, Sfântul Miron, 
având o cruce în mâna stângă, Sfântul Adrian, având o cruce în mâna dreaptă.

Deasupra arcadei scrie: DONAT CLAUDIU, ŞTEFĂNEL ŞI IOANA.
În cupola Naosului – Iisus Pantocrator. De jur-împrejur scrie: VEDEŢI, VEDEŢI, 

CĂ EU SUNT D(UMNE)-ZEU CARELE AM PLOAT MANĂ ŞI APĂ DIN PEATRĂ 



154

IAZU. File de cronică

AM IZVO�T DEDEMULT ÎN PUSTIE NORODULUI MEU CU SINGURĂ 
DREAPTA ŞI CU TĂRIEA MEA ...

Iisus Pantocrator este înconjurat de Cetele îngereşti (15 îngeri în chipul unor oameni 
în picioare, cu câte două aripi, doi sera�mi cu câte șase aripi, precum și Maica Domnului 
cu Sfântul Ioan Evanghelistul). De jur-împrejurul Cetelor îngereşti scrie: NU VĂ 
ADUNAŢI VOUĂ COMOARĂ PE PĂMÂNT, UNDE MOLIILE ŞI RUGINA O 
STRICĂ ŞI UNDE VIN FURII ŞI O SAPĂ ŞI O FURĂ, CI VĂ ADUNAŢI VOUĂ 
COMOARĂ ÎN CERURI, UNDE NICI MOLIILE, NICI RUGINA NU O STRICĂ ŞI 
DE UNDE FURII NU O SAPĂ, NICI O FURĂ, CĂ UNDE ESTE COMOA� 
VOASTRĂ, ACOLO VA FI ŞI INIMA VOASTRĂ.

În cele patru colţuri: S�nţii Evanghelişti cu simbolurile lor.
La picioarele Sfântului Evanghelist Marcu scrie: DONAT MIHALCEA ION ŞI 

FRUSINA CU FIII ŞI NEPOŢII.
La picioarele Sfântului Evanghelist Ioan scrie: DONAT GAE IONEL SI CORINA 

CU FIUL.
La picioarele Sfântului Evanghelist Matei scrie: Donat Matei Neculai si Senica cu �i 

şi nepoţii.
La picioarele Sfântului Evanghelist Luca scrie: Donat Cristocea Lucian şi Antoana 

cu �i şi nepoţii.

Sfântul Altar
La Proscomidiar, inscripţie în litere chirilice, majuscule, incizate în tencuială:
POMELNI(C) 1845/ GAVRIIL IEROMO/ NAH CU TOT NEA/MUL LUI.
La proscomidiar, inscripţie, litere incizate, negre, în marmură albă: PREOŢI 

SLUJITORI/ Neo�t Mitropolitul/ Gavriil Ieromonahul/ Damaschin Episcopul/ Ion/ 
Dumitru/ Grigore/ David/ Andrei/ Nicolae/ Petcu/ Constantin/ CÂNTĂREŢI/ Vasile/ 
Nica/ Constantin/ Nicolae/ Anton/ Radu/ Gheorghe/ Dumitru/ Voica Preoteasa/ 
CTITORI/ Episcopul VINCENŢIU/ Preotul Marcel-Mihail/ Preoteasa Ecaterina/ 
Preoteasa Maria.

Primul registru: 
La Proscomidie - Iisus Hristos Emanuel, sub care scrie: DONAT DINU MARIAN 

CU FIICA.
Deasupra Proscomidiarului pe perete un înger cu medalion.
De la stânga la dreapta: Sfântul Arhidiacon Ştefan, în picioare (sub care scrie: 

DONAT TUDOR ŞTEFAN ŞI INDRIETA CU FIII), Sfântul Ierarh Atanasie, în picioare 
(sub care scrie: DONAT PREOT DUMITRU IONUŢ ŞI ADRIANA), Sfântul Ierarh 
Chiril, în picioare (sub care scrie: DONAT ŞINCA IULIAN CU FAMILIA), Sfântul Ierarh 
Spiridon, în picioare (sub care scrie: DONAT NEAGU ION ŞI DRĂGUŢA CU FIII), 
Sfântul Ierarh Nicolae, în picioare (sub care scrie: DONAT EFTIMIE NICOLAE ŞI 
NICOLETA CU FIII)



155

IAZU. File de cronică

Ferestră
La fereastră, în nişă, s�nţi în medalioane, stânga-dreapta: Sfântul Diacon Nicanor şi 

Sfântul Diacon Filip, sus - Sfânta Cruce.
În continuare: Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, în picioare (sub care scrie: DONAT 

ROLI ŞI IRINA), Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, în picioare (sub care scrie: DONAT 
ILIE GRIGORE ŞI GETA CU FIII), Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, în picioare (sub care 
scrie: DONAT MARIN IONICA ŞI NIŢU D�GU), uşa ce dă în camera centralei, 
deasupra – Sfântul Ierarh Modest (sub care scrie: DONAT MIRICĂ CRISTACHE CU 
FIII), Sfântul Arhidiacon Laurenţiu, în picioare (sub care scrie: DONAT ANDREESCU 
MARCEL ŞI LUCIANA CU FIII). În dreapta, pe ușa veșmântarului, o cruce. Deasupra, 
un medalion cu înger.

Sus, pe boltă: Maica Domnului, cea mai înaltă decât cerurile, încadrată de S�nţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil.

În dreapta Sfântului Arhanghel Mihail se a�ă Sfântul Proroc Solomon, bust, având 
sceptrul în mâna stângă și pergament în mâna dreaptă, pe care scrie: IAR EU SICRIUL 
LEGII TE NUMIIU PRE TINE NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.

La dreapta Sfântului Arhanghel Mihail se a�ă Sf. Proroc David, bust, cu pergament 
în mână, pe care scrie: EU BISERICĂ TE NUMII PRE TINE NĂSCĂTOARE DE 
DUMNEZEU.

Sub Sf. Proroc Solomon scrie: DONAT TOMA ȘTEFAN ȘI NICOLETA CU FIII.
Sub Sf. Arhanghel Mihail scrie: DONAT STAN Z. DUMITRU.
Sub Maica Domnului cu Pruncul scrie: DONAT STĂNESCU ANIȘOA�.
Sub Sf. Arh. Gavriil scrie: DONAT STAN NICOLAE ȘI DORINA CU FIII ȘI NEPOŢII.
Sub Sf. Proroc David scrie: DONAT DOBRE ȘI NEACȘA CU FIII ȘI NEPOŢII.
În Pronaos, Naos și Sf. Altar registrele de jos și de sus sunt despărţite de un brâu 

împodobot cu cruci. 
Deasupra Catapetesmei, în arcadă, S�nţi Prooroci de la stânga la dreapta: Eliseu, 

Avdie, Melchisedec, Osie și Amos sub care scrie: DONAT TOPALĂ IONICA CU FIII ȘI 
NEPOŢII.

Catapeteasma

Este din lemn, lucrată în anul 1916-1919, cu aprobarea S�ntei Mitropolii a 
Ungrovlahiei, conform ordinului Nr. 1935 din 11 mai 1916, în valoare (atunci) 

de 980,78 lei. 
Recepţia acesteia a fost făcută la 4 iunie 1919, conform ordinului Nr. 2171 din 27 

noiembrie 1918, al Înaltpreas�nţitului Mitropolit Primat Conon Arămescu-Donici şi al lui 
Dimitrie Lăzărescu, conductor, precum şi ordinului Nr. 399 din 1918 al Inginerului Şef al 
Judeţului Ialomiţa, de către Protoiereul Judeţului Ialomiţa, Părintele Iconom Dimitrie 
Dobre, printr-un Proces-verbal, la Nr. 1. 
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Executarea Catapetesmei a fost considerată lucrare de arhitectură. La Nr. 2 al 
aceluiaşi Proces-verbal este recepţia lucrărilor de pictură531.

 La 1932, Grigorie V. Dumitrache, maistru din Iazu, a făcut o ofertă pentru refacerea 
din temelie a casei parohiale, în valoare de 6.500 lei, în care preciza că mai lucrase la Biserica 
din Iazu tâmpla. Probabil o revopsise.

La 5 august 1951, se hotăra spălarea Catapetesmei, a geamurilor mânjite de var 
interior şi exterior; adunarea crucilor din curtea bisericii lângă clopotniţă.

În 1962 s-a renovat pictura şi Catapeteasma, de către pictorii: Constantin Blendea 
și Andrei Vlăduţ din București.

În 2014, s-au restaurat pictura şi Catapeteasma bisericii, cu foiţă slagmetal, cu osârdia 
Preotului Paroh Marcel-Mihail Neacşu. Slujba de res�nţire a avut loc în ziua de 28 
septembrie 2014, �ind o�ciată de Preacuviosul Părinte Vicar Arhimandritul Rafail Mîţ, în 
calitate de delegat al Preas�nţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor. 
La Sfânta Liturghie au mai participat Preacucernicul Părinte Protopop Dumitru Drăghici, 
precum şi preoţii din Cercul Pastoral numărul 5 al Protopopiatului Slobozia532.

Catapeteasma are următorul plan iconogra�c:
Primul registru, de la stânga la dreapta cum te uiţi din faţă: icoana Arhanghelul Gavriil 

care scoate pe copil din mare; uşa diaconească; sărutarea Elisabetei; pe uşile împărăteşti 
– Bunavestire, sub care scrie N&ANNA STANESCU; icoana Hristos vorbeşte cu 
Samarineanca; uşă diaconească şi icoana Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Al doilea registru, de la stânga la dreapta cum te uiţi din faţă: Soborul S�nţilor 
Voievozi (dedesubt scrie: DONAT ANGHEL ANICA CU FIII ŞI NEPOŢII), Sfântul 
Arhanghel Mihail, pe uşa diaconească (dedesubt scrie: DONAT NEACŞU MIHAIL ŞI 
ECATERINA CU FIII, iar pe icoană: SĂ STĂM BINE, SĂ STĂM), jos un cap de înger, 
Maica Domnului (dedesubt scrie: DONAT STAN Z. MARIN CU FIII), dvera, Mântuitorul 
Iisus Hristos (dedesubt scrie: DONAT MATACHE MUŞA CU FIII iar pe Evanghelia din 
mâna Mântuitorului – EVANGHELIA DE LA IO(A)NU. VENIŢI BLAGOSLOVIŢI(I) 
PĂRINTELUI MEU DE MOŞTENIŢI ÂMPĂRĂŢIIA CERURILOR CARE ESTE 
GĂTITĂ VOUĂ DE LA ÂNTEME(I)ERIA LUMI(I). GOLU AM FOSTU ŞI M(-)AŢI 
ÂNBRĂCATU), Sfântul Arhanghel Gavriil, pe uşa diaconească (dedesubt scrie: DONAT 
NEACŞU GABRIEL ŞI MARI CU FIUL), jos un cap de înger şi icoana reprezentând pe 
Sfântul Ioan Botezătorul şi Sfântul Ierarh Nicolae (dedesubt scrie: DONAT SILVESTRU 
ION CU FIII ŞI NEPOŢII).

531  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar Nr. 2315/1919.
532  Preot Manuel RUSU, Slujbă de res�nţire a picturii la Parohia Iazu, în Almanah bisericesc, Episcopia Sloboziei și 

Călărașilor, 2015, p. 308.



157

IAZU. File de cronică

Al treilea registru: Praznicele Împărăteşti ale Maicii Domnului şi Mântuitorului, în 
mijlocul cărora, deasupra uşilor împărăteşti, se a�ă icoana cu Sfânta Mahramă a Domnului 
Iisus Hristos.

Al patrulea registru: S�nţii Apostoli, în mijlocul cărora, deasupra icoanei cu Sfânta 
Mahramă, se a�ă icoana Cinei celei de taină.

Al cincilea registru: S�nţii Prooroci, în mijlocul cărora, deasupra icoanei Cinei celei 
de taină, se a�ă Icoana Mântuitorului Iisus Hristos încadrat de Maica Domnului şi Sfântul 
Ioan Botezătorul.

Doi dintre S�nţii Prooroci sunt urcaţi în Registrul al şaselea şi ultimul, unde sunt 
moleniile.

Pe Sfânta Cruce din Sfântul Altar, din faţa S�ntei Mese, scrie: ACEASTĂ SF(ÂNTĂ). 
CRUCE S-A RENOVAT DE FAMILIA PREOT DUMITRU ŞI GEORGETA PETCU. 
16 OCT(OMBRIE). 1962. Această cruce a fost restaurată şi acoperită cu foiţă şlagmetal 
în anul 2014. 
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CLOPOTNIŢELE

Prima Clopotniţă. Ca la toate bisericile construite în jurul anului 1850 şi la Biserica 
din Iazu prima clopotniţă a fost în turla bisericii, aşezată pe Pronaos. Se mai văd şi azi urmele 
lagărelor clopotelor în turlă.

Primele două clopote. Conform Inventarului Bisericii din Iazu din 1894-1895, la 
acea dată erau 2 clopote533, care după actele ulterioare pe care le cităm mai jos, aveau unul 
100 kg iar celălalt – 120 kg. Primul s-a crăpat iar cel mare s-a spart ceea ce a dus la necesitatea 
retopirii/returnării lor. 

A doua Clopotniţă. La 1907, Biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae din 
Comuna Iazu avea o clopotniţă construită din bârne şi scânduri şi învelită cu tablă de �er, 
în stare bună, iar curtea bisericii, închisă cu uluci de scânduri, era în stare bună şi curată534.

Clopot la Biserica S�nţii Voievozi din Brătianu
În Dosarul Bugetului anului 1912 al Parohiei Iazu, se a�ă Deciziunea Nr. 1 a 

Epitropiei acestei enorii care dezbătea cererea Părintelui supranumăr Manea Georgescu, 
de la biserica �lială din Brătianu care dorea ca excedentul bugetar din anul 1911-1912, în 
sumă de 425,50 lei şi excedentul bugetar din anul 1910-1911, în sumă de 184,05 lei să i se 
acorde spre a în�inţa încă un clopot la Biserica �lială535.

La 10 martie 1914, într-o cerere a locuitorilor satului Brătianu către Administratorul 
Casei Bisericii, se arăta că aveau deja un clopot de la Alexandru Spireanu536.

Al treilea clopot. După cum arată părintele Paroh Andrei Petru în Raportul memoriu 
din 1 iulie 1923, în anul 1913 s-a achiziţionat un clopot de 90 kg, �indcă cel vechi se spărsese 
la sunarea mobilizării din acel an. Pentru acest clopot s-au cheltuit 840 lei, cu listă de 
subscripţie de la săteni.

533  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 334 bis/1894f. 448 f. și v.
534  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 232/1907, �lele 83 verso-84 faţă.
535  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1685/1912, f. 10.
536  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1650/1914.
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Părintele scrie despre un clopot, cel vechi, nu despre două. Poate era cel mai vechi 
din cele două ale Inventarului din 1894-1895.

La 4 septembrie 1913, Epitropia Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din Comuna Iazu 
şi a Bisericii �liale S�nţii Voievozi din satul Brătianu, prin Deciziunea nr. 2, arăta că Preotul 
supranumerar Manea Georgescu, de la Biserica �lială, cerea a se interveni la Administraţia 
Casei Bisericii ca să permită în�inţarea a încă unui clopot, mai mare, la Biserica parohială, 
deoarece cel avut atunci era cam mic (avea 100 kg), faţă de mărimea şi aspectul bisericii. Se 
cerea acceptul de a se ridica de la Consemnaţie suma de 609,75 lei din cont.

La 27 noiembrie 1913, Părintele Paroh Andrei Petru adresa Administratorului Casei 
Bisericii rugămintea de a hotărî în ceea ce privea Deciziunea Nr. 4, din 2 noiembrie 1913, 
a Epitropiei Parohiei Iazu, relativă la facerea unui clopot de către fabricantul Alexandru 
Spireanu din capitală. Acesta era cavaler şi O�ţer al Ordinului Coroana României, furnizor 
al Curţii Regale a României, al S�ntei Mitropolii, al Casei Bisericii şi al Ministerului Cultelor 
şi avea o Fabrică de clopote, alămărie, policandre şi sfeşnice bisericeşti, diplome de onoare, 
medalii de aur şi de argint.

Oferta acestui fabricant era de a returna clopotul crăpat al Parohiei Iazu, la preţul de 
2 lei/kg iar ce voi adăuga peste al dumneavoastră care este aproximativ 100 chile, să-mi plătiţi 
adaosul cu 4 lei kila iar balancerul ce este (din) �er turnat să-mi plătească cu 1 leu şi 50/00 pe 
kilo �anco Gara Bucureşti.

Deciziunea Nr. 4 amintea de o subscripţie pentru returnarea clopotului celui mare, care 
se spărsese. 

Deci Biserica din Iazu avea atunci 2 clopote, unul mic, spart (100 kg) şi unul mare, 
spart (120 kg). Se strânseseră 470 lei.

Clopotul spart avea 120 kg şi returnarea lui costa (120 kg X 2 lei/kg =) 240 lei. Se 
intenţiona adăugarea a 25 kg spre a � mai mare, ceea ce însemna un plus de 100 lei (=25 
kg X 4 lei/kg), ceea ce reprezenta un total de (240 lei + 100 lei =) 340 lei. Balancierul costa 
aproximativ 50 lei, plătit cu 1,50 lei/kg, ceea ce ducea costul noului clopot la 390 lei, la care 
se adăuga transportul clopotului, asigurat de fabricant pentru suma de 40 lei, rezultând o 
sumă totală de aproximativ 430 lei.

Prisosul sumei din subscripţie (470 lei – aproximativ 430 lei) avea să �e făcut venit537.
La 10 martie 1914, într-o cerere a locuitorilor satului Brătianu către Administratorul 

Casei Bisericii, se arăta că aveau deja un clopot de la Alexandru Spireanu iar în luna februarie 
1914, Alexandru Spireanu adusese un clopot la Biserica din Iazu, clopote de care ei erau 
nemulţumiţi538. 

În concluzie în 1913-1914 s-a adus Bisericii Iazu un clopot de 90 kg, fără să ştim precis 
dacă este unul nou sau unul returnat din cele 2 deteriorate anterior. Întrucât şi în Chestionarul 
din 1921 şi în Raportul memoriu din 1923 se spune de furtul de către nemţi a 2 clopote, s-ar 

537  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1662/1913.
538  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1650/1914.
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putea trage concluzia că pentru clopotul de 90 kg s-a retopit unul din cele vechi, 
nemairespectându-se planurile iniţiale de a face un clopot mai mare decât cele existente.

Al patrulea şi al cincelea clopot. La 1916 nemţii au furat cele 2 clopote ale Bisericii 
din Iazu şi cele 2 ale Bisericii din Brătianu. De aceea în anul 1920 (aşa cum scrie pe clopot, 
nu 1921, cum spune Părintele Andrei Petru în Raport memoriu) s-a cumpărat un clopot de 
155 de kg, care s-a spart, neţinând nici un an. În toamna anului respectiv, 1920, acel clopot 
s-a preschimbat mai adăugându-se 3800 lei, strânşi de epitropi prin listă de subscripţie de 
la săteni şi s-a cumpărat un clopot de 166 kg.

Clopotul mare, confecţionat la 1920, cu o greutate de 166 kg, are următoarea 
inscripţie: ACEST CLOPOT S(-)A FĂCUT DE OBŞTEA LOCUITORILOR (DIN) 
COMUNA IAZU PENTRU BISERICA SF(ÂNTUL). IER(ARH). NICOLAE. 1920. 
SECTEMBRIE 23./ FABRICA DE CLOPOTE OITUZ BUCUREŞTI.

A treia clopotniţă. Tot în anul 1921 s-a făcut şi clopotniţa nouă, în care s-a instalat 
clopotul de 166 kg, aceasta costând 2000 lei strânşi de la săteni cu listă de subscripţie.

Al şaselea clopot. În toamna anului 1921 s-a mai strâns cu listă de subscripţie tot 
de la săteni suma de 5800 lei, cu care s-a cumpărat încă un clopot mai mic, ca să se 
armonizeze mai bine amândouă. Această acţiune a fost posibilă datorită milosteniilor 
enoriaşilor, prin stăruinţa Părintelui Andrei Petru, a epitropilor Chiru Stan, Anton 
Dobrinescu şi a locuitorilor Andreiu N. Loagăr, Stanciu Decu şi Gheorghe Cârstocea, care 
au ajutat la strângerea bucatelor dăruite de săteni. 

Clopotul mic, fabricat la 1922, în greutate de aproximativ 75 kg, are următoarea 
inscripţie: FABRICA OITUZ BUCUREŞTI./ ACEST CLOPOT S(-)A FĂCUT CU 
AJUTORUL ENORIAŞILOR BISERICII (DIN) COMUNA IAZU LA 1922 MARTIE 
9. SF(INŢII 40 DE). MUCENICI.

La 1 aprilie 1923, Părintele Andrei Petru înainta protoiereului de la Urziceni Lista 
de subscripţie, în sumă de 174 lei, strânsă de la enoriaşi pentru în�inţarea din nou a 
clopotelor luate de nemţi.

La 1945/1948, biserica avea o clopotniţă de lemn, salcâm şi brad, acoperită cu tablă, 
având la bază o suprafaţă de 25 m2, cu un clopot mare de 150 kg (de fapt 166 kg) şi un 
clopot mic de 75-80 kg. 

Tot la 1945/1948, biserica mai deţinea o căsuţă pe mormintele ctitorilor, din 
scândură, acoperită cu tablă; un grajd din gard, acoperit cu tablă, în suprafaţă de 21 m2; o 
magazie, din gard, acoperită cu tablă, în suprafaţă de 14 m2 şi o bucătărie, din gard, acoperită 
cu tablă.

A patra clopotniţă. Întrucât vechea clopotniţă construită din lemn constituia un 
pericol pentru cei care trăgeau clopotele, deoarece se clătina, odată cu lucrările de consolidare 
a bisericii, a fost zidită o clopotniţă nouă, modernă după un deviz alcătuit de Arhitectul 
Nicolae Mănescu din Slobozia, în anul 1989.
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Vechea clopotniţă din lemn a fost demolată de Părintele Constantin Neacşu într-o 
noapte şi a fost construită pe acelaşi amplasament una nouă, din bolţari. Deoarece nu avea 
autorizaţie de demolare şi de construire, demolarea vechii clopotniţe şi construcţia celei 
noi, de zid, s-a efectuat cu o echipă de 7 meşteri (Andronache Neculai şi 6 copii din care 
unul era �nul părintelui) într-o noapte.

Până să se desmeticeasca conducerea comunistă a venit Revoluţia. Părintele 
Constantin a riscat foarte mult prin aceasta, dar Maica Domnului l-a ocrotit. 

În incinta clopotniţei este o cruce care a fost ridicată lângă o fântână, azi dispărută.
Azi, clopotniţa de la Biserica din Iazu are două clopote confecţionate la 1920 şi 1922, 

în timpul pastoraţiei Părintelui Andrei Petru, şi cele despre care dădeau mărturie şi actele 
bisericeşti citate, de la 1945/1948.

Clopotniţa. Pictura exterioară.
Icoane dreptunghiulare, busturi, câte una pe cele patru laturi, în partea de sus, 

începând din faţă, de la stânga la dreapta, S�nţii Evanghelişti Luca, Ioan, Matei şi Marcu. 
În interiorul Clopotniţei se a�ă o cruce de piatră cu următoarea inscripţie, cu 

majuscule, excizate:
Pe o parte, sub o icoană cu sfânta Cruce: 
ACEASTĂ CRUCE CU PUŢU DE PIATRĂ SAU FĂCUTU ŞI RIDICATU CU 

CHELTUIALA D(OMNI)LORU BARBU DOBRINU ŞI SOŢIEA SA SO� ... .
Ultimele cuvinte nu se pot descifra, întrucât sun îngropate în beton.
Pe cealaltă parte, sub o icoană cu Domnul Hristos şi Samarineanca: ÂN TIMPU 

VENIRI LUI H(RISTOS)S, OBOSITU FIINDU ELU DE CĂLĂTORIE, AU ŞEZUTU 
LA PUŢU, CERÂNDU APĂ DE LA SAMARINEANCA SĂ BEA. (SFÂNTA EVANGHELIE 
DUPĂ) IO(A)N CAP(ITOLUL) IX STIH 12. DREPT POMENIRIA CELOR ...

Ultimele cuvinte nu se pot descifra, întrucât sun îngropate în beton.

Clopotniţa. Pictura interioară: 
Pe peretele din stânga, cum se intră, în stânga scării ce duce la etaj, la parter: Sfântul 

Cuvios Dimitrie Basarabov, cu cruce în mâna stângă, bust, în medalion; Sfântul Voievod 
Ştefan cel Mare, în picioare, cu sabia în mâna stângă şi crucea în mâna dreaptă.

Pe peretele din dreapta, cum se intră, la parter: Sfântul Martir Constantin 
Brâncoveanu, în picioare, cu cruce în mâna dreaptă; Sfântul Cuvios Sofronie de la Cioara, 
cu cruce în mâna stângă, bust, în medalion.

Pe bolta parterului clopotniţei: Maica Domnului, bust, cu Mântuitorul Copil, bust, 
ambii într-un singur medalion.
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După Anuarul din 1909, Biserica de la Iazu s-a construit la 1845, şi s-a reparat în 
anii 1881, 1891 şi în 1903539.

Iniţial, Biserica din Iazu nu a avut pridvorul de zid pe care îl vedem azi.
Raportul memoriu/ istoricul Bisericii Iazu scris de Părintele Paroh Andrei Petru, la 1 

iulie 1923, la cererea părintelui Protopop al Protoieriei Urziceni, Gheorghe St. Popescu, 
raport-copie �delă după Sinodicul bisericii (azi pierdut), ne dă mai multe amănunte despre 
reparaţiile mai însemnate.

Sfânta biserică a fost clădită din temelie de zid de Părintele Arhimandrit Gavriil 
Slobozeanul după cum se arată în inscripţia de pe frontispiciu.

Preacuviosul Părinte a oferit tot materialul necesar, a observat îndeaproape toate 
lucrările, a pictat biserica şi a s�nţit-o la 27 octombrie 1845, însoţit şi de Prea S�nţitul 
Mitropolit Nifon.

Căratul materialelor şi alte ajutoare necesare eforturilor de construcţie au fost făcute 
de săteni, îndemnaţi de bătrânul preot din acel timp, Grigorie.

La 1870, biserica a fost învelită cu tablă de �er.
În anul 1875, lăcaşul de cult a fost repictat în tehnica afresco.
În 1881, s-a tencuit cu ciment peretele de nord şi s-a subzidit.
În anul 1891, s-a subzidit peretele dinspre nord, s-a reparat şi pictura şi arhitectura 

până la înălţimea de 2m, lucrare achitată cu 2800 lei. De asemenea, s-au refăcut tocurile şi 
cercevelele ferestrelor dinspre nord, din lemn de stejar, cele vechi �ind putrede. După aceste 
înnoiri slujba res�nţirii s-a o�ciat de către Protoiereul Judeţului Ialomiţa, Părintele Nicolae 
Alexandrescu.

Sumele trebuincioase s-au strâns tot de la săteni prin stăruinţa Preotului Andrei Petru 
şi a epitropilor Stan Doru şi Ion Caicaş.

La 1895 s-a refăcut gardul bisericii.
La 1896 s-a învelit din nou biserica cu tablă de �er.
În anul 1902 s-a construit şi pictat pridvorul de zid al bisericii. În acelaşi an s-au întărit 

cu �er zidurile Sfântului Altar.

539  Anuar 1909, p. 62.
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La 20 iulie 1908, în localul primăriei, s-a ţinut o licitaţie pentru vopsitul tablei şi alte 
reparaţii la Biserica din Iazu. S-au prezentat nouă concurenţi. S-a adjudecat lui D.V. Grigore, 
pentru suma de 255 lei540.

Înainte de 26 iulie 1910, a fost un incendiu la casa perceptorului local, vecin cu curtea 
bisericii, ceea ce a distrus o parte din împrejmuirea bisericii, pe o întindere de 14m, ceea 
ce presupunea o cheltuială cu reparaţia de 17 lei541.

La 1914, în Lista Lucrărilor de arhitectură executate de Prefectura Judeţului Ialomiţa 
între 1 septembrie 1913 şi 1 septembrie 1914 se a�ă şi Împrejmuirea cimitirului din Comuna 
Iazu542.

La 1916, biserica a fost pictată din nou, în ulei.
De la 1 septembrie 1918 la 1 septembrie 1919 s-au redeschis mai multe biserici în 

Judeţul Ialomiţa, în urma unor reparaţii. De asemenea s-a redeschis şi biserica parohială din 
Comuna Iazu, după ce s-a zugrăvit din nou şi s-a restaurat radical prin stăruinţa şi priceperea 
cucernicului preot local, Preotul Andrei Petru543.

La 1921, s-a vopsit tabla bisericii.
În vara anului 1922 s-a reparat tencuiala bisericii pe peretele dinspre sud, �indcă se 

ruinase, intra apă la cărămidă iar igrasia se întindea continuu. 
La 1916, biserica a fost tencuită cu ciment iar la 1927, biserica a căpătat un nou înveliş 

de �er la acoperiş şi un pod nou (= cafas), după cum citim într-o adresă, din 23 februarie 
1928, de înaintare a noului Inventar al Bisericii din Iazu, alcătuit după Legea şi Statutul 
organic pentru uni�carea Bisericii Ortodoxe Române, din 1925. La data adresei se a�a în 
stare bună.

La 3 aprilie 1927, Părintele Iconom Andrei Petru înainta Protoieriei Urziceni planul 
şi devizul pentru facerea podului pentru cor la biserica noastră, rugându-vă a le înainta la Sfânta 
Episcopie, spre aprobare. La fel proceda şi la 22 aprilie 1927. Documentele erau întocmite 
de Conductorul Şef al Secţiei a II-a tehnice Ţăndărei.

La 1949, biserica avea puţină igrasie, �ind nevoie de tencuieli şi geamuri.
Neavând o temelie solidă, igrasia s-a ridicat pe pereţi, afectând tencuiala de pe pereţi. 

De aceea, în 1951 s-au făcut pe porţiunile mai atacate unele remedieri de tencuieli interioare 
și exterioare, de către Glosaru Ciobanu Ion din Comuna Bucu-Ialomiţa, sub îndrumarea 
Părintelui Dumitru Petcu ajutat de enoriaşi. 

În anii 1960 - 1962, s-au făcut lucrări de înlocuirea tencuielilor şubrede şi igrasioase 
de pe pereţi.

540  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1690/1908, f. 24.
541  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 4229/1910, f. 12.
542  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a Constantin 

I. Șeicărescu, 1914, p. 41.
543  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunere. Administraţia Judeţului Ialomiţa, în anul 1919, Călărași, 

Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1919, p. 20.
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La 8 august 1979, Protoieria Slobozia înştiinţa Parohia Iazu că Arhiepiscopia 
Bucureştilor a luat act de recepţia de�nitivă a lucrărilor de împrejmuire a cimitirului parohial.

Totuși rănile bisericii ne�ind vindecate a trebuit să se intervină din nou, astfel că în 
anul 1987, s-a procedat la înlocuirea tablei de pe acoperiș cu tablă nouă, galvanizată întrucât 
vechiul acoperiș ruginise și ploua în biserică. Lucrările au fost aprobate de Consiliul Eparhial 
București în ședinţa din 7 mai 1987. Devizul a costat 4.000 lei și tabla a fost înlocuită de o 
echipă condusă de Nicolae Andronache din Comuna Chiojdeanca, Judeţul Prahova.

În anul 1988 s-a intervenit din nou la executarea unor noi lucrări de reparaţii, în urma 
cutremurului din 1977. S-au executat lucrări de izolaţii hidrofuge, tencuieli exterioare în 
praf de piatră și un brâu protector în jurul bisericii în vederea protejării bisericii în faţa unor 
noi seisme.

Aceste lucrări s-au executat în temeiul unui Deviz aprobat de Sfânta Arhiepiscopie 
a Bucureștilor cu Temeiul nr. 4155/ 1988 în valoare de 115.000 lei.

Autorizaţia de lucrări a fost eliberată de Consiliul Popular al Judeţului Ialomiţa cu 
nr. 28/ 25.03.1988. Lucrările au fost executate în regie tot de Nicolae Andronache din 
Comuna Chiojdeanca-Prahova cu băieţii săi: Ion, Viorel, Nicolae și Dumitru, toţi ingineri 
de profesie.

La 1991 s-au executat acoperirea bisericii cu �er, subzidirea şi zidul în exterior cu terasit.
Cu toate reparaţiile ce se executaseră bisericii, rănile îi apăreau din nou. Preotul 

Constantin Neacșu, a luat hotărârea împreună cu consilierii parohiei și cu enoriașii, să se 
facă noi lucrări de consolidare și restaurare, desfăşurate în perioada 2002-2003.

Lucrările au început la data de 1 iulie 2002, în baza Autorizaţiei de Construire din data 
de 26 iunie 2002, eliberată de Primăria Scânteia, Avizului nr. 60/ 02.04.2002 şi Avizului nr. 4/ 
26.06.2002 eliberate de Ministerul Culturii și Cultelor precum și Avizului nr. 692/ 15.02.2002 
eliberat de către Direcţia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Lucrărilor Publice.

În baza acestor autorizaţii s-au executat următoarele lucrări:
-  s-au refăcut stâlpii bisericii care au fost încastraţi în pereţi cu 0,50 m, iar în pământ 

până la 1,80 m;
- s-au executat două centuri tot la 0,50 m în pereţi cu bare de �er-beton din oţel striat;
-  au fost străpunși pereţii metru cu metru pe o înălţime de 0,60 m, s-au armat cu bare 

de oţel și s-au făcut izolaţii cu beton și carton asfalt;
- s-au făcut tencuielile în praf de marmură albă;
- s-a acoperit acoperișul turlei precum și Pronaosul cu tablă galvanizată.

Între anii 2001-2004 s-au executat lucrări de consolidare, tencuieli exterioare și 
interioare, precum și restaurarea picturii, cheltuielile ridicându-se la suma de 500 milioane 
lei din sponsorizări și cu sprijinul credincioșilor parohiei.
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 27 OCTOMBRIE 1845, TÂRNOSIREA BISERICII, 
DE CĂTRE PREASFINŢITUL MITROPOLIT NEOFIT

Conform Pisaniei originale, cu litere chirilice, Biserica din Iazu a fost târnosită 
la 1845 OC(TOM)V(RIE). 27 de către Preas�nţitul MITROPOLIT A TOATĂ 

UNGROVLAHIEA KIR NEOFIT .
Neo�t al II-lea (n. 1 ianuarie 1778, București - d. 13/14 ianuarie 1850, București, 

înmormântat la Mitropolie) a fost Mitropolit al Ţării Românești (1840-1849), remarcat 
mai ales prin participarea sa la Revoluţia de la 1848. În 1818 era ierodiacon, ieromonah și 
arhimandrit în 1824. În 18 aprilie1824 este ales episcop al Râmnicului-Noul Severin și 
hirotonit la 20 aprilie 1824.

Între 1829-1833 a fost locţiitor de mitropolit. A devenit membru al conducerii 
provizorii a Mitropoliei între 1834-1840.

La 29 iunie 1840 este ales Mitropolit al Ţării Românești. Ca mitropolit a în�inţat 4 
seminarii teologice în Ţara Românească şi a sprijinit trimiterea de tineri la burse în Grecia 
şi Rusia.

În timpul Revoluţiei de la 1848, a fost desemnat șef al guvernului provizoriu, din 
motive diplomatice. După înăbușirea Revoluţiei a solicitat (ca mitropolit) restabilirea 
ordinii și a contribuit la prinderea clericilor care se implicaseră în acţiuni revoluţionare, 
ceea ce a făcut să �e considerat, o personalitate controversată de la 1848. 

La 27 iulie 1849 s-a retras din scaunul de mitropolit544.

1875

În anul 1875, sfântul lăcaş s-a pictat din nou prin contribuţia locuitorilor, de 
către Nicolae N. Stănescu, originar din Buzău, stabilit în Iazu. Deşi nu avem 

dovezi documentare despre o res�nţire în urma acestor lucrări de pictură nu se poate 
concepe în Biserica Ortodoxă ca un lăcaş de cult să se repicteze şi să nu �e res�nţit.

544  Preot Prof. Dr. Mircea PĂCU�RIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, E.I.B.M.B.O.R., București, 1981, p. 
517, 519; h�ps://ro.wikipedia.org/wiki/Neo�t_al_II-lea.
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 1891, RESFINŢIREA BISERICII,  
DE CĂTRE PĂRINTELE PROTOPOP NICOLAE ALEXANDRESCU

În anul 1891, s-au executat lucrări de subzidire la peretele dinspre nord, s-a reparat 
şi pictura şi arhitectura până la înălţimea de 2m, după care s-a făcut slujba res�nţirii 

de către Părintele Protoiereu Nicolae Alexandrescu, protopop al Protopopiatului Ialomiţa. 

1919

În perioada 1916 -1919 s-a pictat din nou biserica în ulei, tot de către Nicolae 
N. Stănescu. S-a refăcut şi catapeteasma bisericii. 

Recepţia acesteia a fost făcută la 4 iunie 1919, conform ordinului Nr. 2171 din 27 
noiembrie 1918, al Înaltpreas�nţitului Mitropolit Primat Conon Arămescu-Donici şi al lui 
Dimitrie Lăzărescu, conductor, precum şi ordinului Nr. 399 din 1918 al Inginerului Şef al 
Judeţului Ialomiţa, de către Protoiereul Judeţului Ialomiţa, Părintele Iconom Dimitrie 
Dobre, printr-un Proces-verbal, la Nr. 12. 

Nu se poate concepe în Biserica Ortodoxă ca un lăcaş de cult să se repicteze şi să nu 
�e res�nţit. Probabil Părintele Iconom Dimitrie Dobre a fost cel însărcinat de Mitropolia 
Ungrovlahiei cu res�nţirea bisericii.

 30 IULIE 1963, RESFINŢIREA BISERICII,  
DE CĂTRE PĂRINTELE LEONIDA MATEESCU, CONSILIER EPARHIAL

În perioada 1951-1962, s-au executat ample lucrări de renovare la tencuielile 
exterioare şi interioare, precum şi de restaurare a picturii, iniţiate de Părintele 

Dumitru Petcu și susţinute de Organele Parohiale, prin contribuţii benevole ale enoriaşilor 
și cu un ajutor de 5.000 lei dat de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureștilor.

În 30 iulie 1963, s-a făcut res�nţirea bisericii, delegat �ind, din partea S�ntei 
Arhiepiscopii a Bucureștilor, Prea Cucernicul Preot Leonida Mateescu, Consilier Eparhial, 
în prezenţa Protoiereului Sloboziei, Preacucernicul Părinte Petru Breteanu.

1975

În anul 1975 s-a spălat şi s-a restaurat întreaga pictură. Lucrările de pictură s-au 
executat de pictorul Andrei Vlăduţ din Bucureşti. Nu se poate concepe în 

Biserica Ortodoxă ca un lăcaş de cult să se repicteze şi să nu �e res�nţit. Probabil Părintele 
Cosma P. Drăghicescu, Protoiereu al Protopopiatului Slobozia a fost cel însărcinat de 
Mitropolia Ungrovlahiei/ Arhiepiscopia Bucureştilor cu res�nţirea bisericii.

 6 SEPTEMBRIE 1992, RESFINŢIREA BISERICII,  
DE CĂTRE PREASFINŢITUL ROMAN IALOMIŢEANUL

În timpul păstoriei Părintelui Constantin Neacşu, în anul 1989 s-au făcut lucrări 
de spălare și restaurare a picturii din interiorul bisericii, deoarece cutremurul 

de la 1977 lăsase urme adânci iar fumul de la lumânări o înnegrise.
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Lucrările de restaurare au fost executate de pictorul Andrei Vlăduţ din București, 
sub păstorirea Părintelui Constantin Neacşu iar res�nţirea a fost făcută la data de 6 
septembrie 1992 de Preas�nţitul Roman Ialomiţeanul, împreună cu un sobor de preoţi, 
protoiereu �ind Părintele Nedelcu Nicolae, paroh la Parohia Ciochina.

Soborul de preoţi din ziua res�nţirii bisericii a fost alcătuit din Preot Ion Andone – Parohia 
Griviţa, Ieromonah Teofan Melea – Mânăstirea Cernica, Diacon ..., Preot Ion Boboc, Preot 
Mănăilă Leu – Parohia Scânteia, Preot Constantin Vasile - Parohia Smirna, Preot Stelian 
Păduraru – Parohia Gheorghe Doja și Preot Dumitru Păduraru – Parohia Giurgeni.

 11 FEBRUARIE 1995, VIZITA ARHIEREASCĂ 
A PREASFINŢITULUI PĂRINTE NIFON

Aşa după cum arată inscripţia de pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, Editura 
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1983: 

11 februarie 1995./ Am vizitat Biserica Parohiei Iazu şi am constatat vrednicia Preotului 
Neacşu Constantin./ † Nifon.

Paroh era Părintele Constantin Neacşu.

 5 SEPTEMBRIE 2004, RESFINŢIREA BISERICII,  
DE CĂTRE PREASFINŢITUL PĂRINTE DAMASCHIN CO�VU

În anul 2004, s-au executat lucrări de restaurare a picturii și pictură din nou în 
Pronaos și Clopotniţă, de către Elena Rangheţ ajutată de soţul său Traian Rangheţ.

Biserica a fost res�nţită pe data de 5 septembrie 2004 de Vrednicul de Pomenire, 
Preas�nţitul Părinte Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, însoţit de un 
sobor de preoţi, aşa după cum arată inscripţia de pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, 
E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1998:

În ziua de 5 septembrie 2004 am res�nţit Biserica din Iazu, �ind înconjurat de un 
ales sobor de preoţi şi diaconi.

Binecuvântează Doamne pe cei ce iubesc frumuseţea Casei Tale.
† Damaschin/ Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.
Protopop al Protoieriei Slobozia era atunci Preot Dumitru Drăghici iar paroh la Iazu 

era Părintele Constantin Neacşu.
Soborul de preoţi era alcătuit din Preoţii: Vasile Neagu – Parohia Tovărășia, Mirel-

Mircea Gheorghe – Parohia Scânteia, Vasile Dumitru – Parohia Traian, Ion Androne – 
Parohia Griviţa,  Constantin Vasile - Parohia Smirna, Mănăilă Leu – Scânteia.

 24 AUGUST 2009, VIZITA ARHIEREASCĂ 
A PREASFINŢITULUI PĂRINTE VINCENŢIU

Aşa după cum arată inscripţia de pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, 
E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1998: 
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† Episcopul Vincenţiu/ 24 august 2009.
Paroh era Părintele Constantin Neacşu.

 27 FEBRUARIE 2010, VIZITA ARHIEREASCĂ 
A PREASFINŢITULUI PĂRINTE VINCENŢIU

Aşa după cum arată inscripţia de pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, 
E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2001: 

† Episcopul Vincenţiu/ 27 febr(uarie). 2010.
Paroh era Părintele Constantin Neacşu.

 18 APRILIE 2010, SLUJBĂ ARHIEREASCĂ ŞI SFINŢIREA 
PRESTOLULUI DE CĂTRE PREASFINŢITUL PĂRINTE VINCENŢIU

La 18 aprilie 2010, Preas�nţitul Părinte Episcop Vincenţiu, înconjurat de un 
sobor de preoţi consilieri și diaconi, a săvârșit slujba de s�nţire a Prestolului 

(Sfânta Masă) și Sfânta Liturghie arhierească.
Cu această ocazie Părintelui Paroh şi Consilier Auditor Marcel-Mihail Neacşu i s-a 

conferit rangul de iconom stravrofor pentru implicarea în lucrarea pastorală, cât și pentru 
rodnica activitate de la Centrul Eparhial.

 28 SEPTEMBRIE 2014, RESFINŢIREA BISERICII DE CĂTRE 
PREACUVIOSUL PĂRINTE VICAR ARHIMANDRIT �FAIL MÎŢ

În anul 2014 s-au restaurat pictura şi catapetesma bisericii. Toate aceste lucrări 
au fost a�erosite Domnului, în ziua de 28 Septembrie 2014, prin Harul S�ntei 

Treimi şi rugăciunile Preacuviosului Părinte Vicar Arhimandrit Rafail Mîţ, ca delegat al 
Preas�nţitului Părinte Vincenţiu, Întâistătătorul Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat 
de un sobor de preoţi şi diaconi.

Paroh era Părintele Consilier Auditor Marcel-Mihail Neacşu.
Soborul de slujitori a fost alcătuit din Părintele Protopop al Protoieriei Slobozia 

Dumitru Drăghici, Preot Mirel-Mircea Gheorghe - Parohia Scânteia, Preot Gabriel Stanciu 
- Parohia Valea Ciorii, Preot Ion Daniel Matei - Parohia Scânteia, preot II, Preot Tudorel 
Petre - Parohia Dumitrești, Preot Marian Ion - Parohia Smirna, Părintele Diacon Viorel 
Gavriloiu, Părintele Diacon Alexandru Marian Filip.

Documentul pre-scris pentru acest eveniment prevedea venirea în parohie a însuşi 
Întâistătătorul eparhiei noastre. Actul a rămas cu textul prestabilit, aşa după cum l-am 
transcris şi noi, în anexe, dar pentru că Preas�nţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei 
şi Călăraşilor, a fost chemat în ziua aceea la Patriarhie, slujba s-a săvârşit de către Preacuviosul 
Părinte Vicar Arhimandrit Rafail Mîţ.
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La Parohia Iazu au slujit: Preotul ? (? - înainte de 1826), Preotul GRIGORIE 
(�ul lui) APOSTOL (5 decembrie 1826 – înainte de 1833, la vechea biserică 

de lemn; 1845 – înainte de 1849/1865, la biserica de zid), ION Ieromonah (1845-?), Preotul 
DIMITRIE, �ul Preotului GRIGORIE (între 1845 şi 1849 – între 1865 şi 1879), Preotul 
DAVID ILIESCU (octombrie/noiembrie 1849 - decedat în 1904), Învăţătorul şi Preotul 
Paroh Iconom ANDREI PETRU (6 mai 1877 - 1 septembrie 1927), Preotul MANEA 
GEORGESCU (1898-1902, supranumăr în Parohia/Biserica din Iazu; 8 noiembrie 
1902-ianuarie 1924, preot supranumăr al Parohiei Iazu, în Biserica S�nţii Voievozi/S�nţii 
Arhangheli din Brătianu/Scânteia; februarie 1924 - 1 ianuarie 1933, paroh în Parohia/
Biserica S�nţii Voievozi/S�nţii Arhangheli din Brătianu/Scânteia), Preotul Iconom 
DUMITRU C. DUMITRESCU (1 noiembrie 1927 - 1 noiembrie 1935), Preotul Protopop 
Iconom NICOLAE MATEESCU (1935-1947), Preotul DUMITRU PETCU (1948 - 
februarie 1976), Preot Iconom Stavrofor CONSTANTIN N. NEACŞU (1976-2011) şi 
Preotul Iconom Stavrofor Consilier Auditor Marcel-Mihail NEACŞU, �ul Părintelui 
Iconom Stavrofor CONSTANTIN N. NEACŞU (2011- în prezent).

 Preotul ? (? - înainte de 1826)

Înaintea Părintelui Grigore, hirotonit la 1826, Biserica de lemn de la Iazu, care 
exista încă de la 1790, trebuie să � avut un slujitor bisericesc, �e în persoana 

unui preot de mir, �e a unui slujitor bisericesc al Mânăstirii Slobozia. Am văzut că la biserica 
acestei mânăstiri slujeau la jumătatea secolului XIX tot preoţi de mir.

 Preotul GRIGORIE (�ul lui) APOSTOL 
(5 decembrie 1826 – înainte de 1833, la vechea biserică de lemn; 
1845 – înainte de 1849/1865, la biserica de zid)

Deşi acte al bisericii îl numesc şi Grigore, noi îi vom scrie numele Grigorie, aşa 
cum apare el în documentul hirotoniei. În anul 1826 se menţionează hirotonia 

unui slujitor bisericesc pentru Iazu: 
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Grigorie sin Apostol, ot Iazu sud Ialomiţa, hram Sf(ântul). Nicolae, hirotonisit de 
(Părintele) Mitropolit (Grigorie Dascălul, n.n.) în Bis(erica). Sf(intei). Mitropolii. 
Dechemvrie 5545.

După 5 decembrie 1826, Preotul Grigorie, �ul lui Apostol, a slujit la Biserica veche 
din Iazu, de lemn, bârne, mai mult o casă de rugăciune, a�ată la Târlele de la moșie. 

Slujirea sa la Iazu a durat până înainte de anul 1833, întrucât satul Iazu nu este trecut 
în Catagra�a preoţilor şi diaconilor din Judeţul Ialomiţa, întocmită la anul 1833546.

Hirotonia Părintelui Grigorie con�rmă tradiţia locală care a�rmă că la o dată 
necunoscută, la biserica de la 1845 a slujit Preotul Grigorie, care mai slujise într-o casă de 
rugăciune a�ată în Târlele de pe moșie. Fiind bătrân, acesta ar � adus ca ajutor la Biserica 
Iazu pe �ul său Dumitru.

Aceeaşi tradiţie locală pusă în scris la 1970 arăta că lângă Sfântul Altar erau îngropaţi 
primii slujitori ai bisericii de la 1845: Preoţii Grigorie și Dimitrie tată și �u iar în partea de 
miazăzi a bisericii era îngropat Preotul David Iliescu cel de al treilea slujitor de la Biserica 
din Iazu. 

La 1865, slujitorii bisericii de zid erau: 
(Hramul bisericii) Sf(ântul). Nicolae, (Numirea comunei) Iazu, Preotul Davidu Ilie, 

Preotul Dimitrie, (Cântăreţ) Grigore sin Mincu, (Paracliser) Vasile Popa547. 
Deci slujirea Părintelui Grigorie s-a încheiat înainte de 1865. 
Părintele Dimitrie a fost considerat �ul Părintelui Grigorie şi slujea în 1865. 
La 1849 a fost hirotonit pentru Parohia Iazu Părintele David Iliescu.
Tradiţia locală, consemnată la 1970 este confuză, numind primul slujitor şi pe 

Părintele Ieromonah Ion şi pe Părintele Grigorie.
Din cercetarea listei cu preoţi deducem că mulţi ani, de la început până în 1902 (anul 

construcţiei Bisericii din Brătianu/Scânteia), biserica de zid a avut câte doi preoţi.
Motivul pentru care Părintele Grigorie ar � adus preot pe �ul său a fost, după tradiţie, 

determinat de necesitatea unui ajutor, dată �ind vârsta sa înaintată dar, poate, şi plecarea 
la o altă biserică sau la cele veşnice a acelui Ieromonah Ion.

Cândva, după 1845, slujeau la Iazu doi preoţi, tată şi �u, Grigorie şi Dimitrie, până 
în 1849 când este hirotonit Părintele David. Nu excludem cu totul posibilitatea de a � fost 
chiar trei preoţi în acelaşi timp, dar se poate considera că a fost nevoie de nou preot, întrucât 
Părintele Grigorie n-a mai slujit sau chiar a decedat. Oricum la 1865 nu mai slujea.

545  Pr. G. I. NEGULESCU, Condica ..., p. 357.
546  Prof. N. ŢIRIPAN, Protopopiatul ..., p. 184-185.
547  V.A. URECHIA, Liste ..., f. 351v – 352f, nr. 133.
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ION Ieromonah (1845 - ?)

Arhiva parohială, punând în scris tradiţia locală din Iazu, consemnează că biserica 
construită la 1845 a fost deservită la început de un ieromonah cu numele de Ioan. 

 Preotul DIMITRIE �ul Preotului GRIGORIE 
(între 1845 şi 1849 – între 1865 şi 1879)

Deşi acte al bisericii îl numesc şi Dumitru, noi îi vom scrie numele Dimitrie, aşa 
cum apare el în Lista preoţilor/bisericilor de la 1865.

Conform tradiţiei locale, Părintele Grigorie �ind bătrân, a adus ca ajutor la Biserica 
Iazu pe �ul său Dumitru.

După analiza făcută la Capitolul Preotul GRIGORIE, deducem că venirea lui la 
Parohia Iazu a fost după 1845, când venise tatăl său şi înainte de 1849 când a fost hirotonit 
Părintele David Iliescu.

La 1865, slujitorii de la Iazu erau: Preotul David Ilie, Preotul Dimitrie, (Cântăreţ) 
Grigore sin Mincu, (Paracliser) Vasile Popa548.

Întrucât Părintele Dimitrie nu era împroprietărit la 1879, deducem că slujirea sa se 
încheiase înainte de această dată.

La 1970, lângă Sfântul Altar erau îngropaţi primii slujitori ai acestei biserici: Preoţii 
Grigorie și Dimitrie tată și �u iar în partea de miazăzi a bisericii - Preotul David Iliescu.

 Preotul DAVID ILIESCU 
octombrie/noiembrie 1849 – decedat în1904

S-a născut în anul 1822. A fost hirotonit la 31 octombrie 1849. Preotul David 
Iliescu notează, pe un Litughier tipărit la București, în 1855, ca la 7 iunie 1849 

a intrat la Școala S�ntei Mitropolii, pentru deprinderea învăţăturii iar ulterior a fost hirotonit 
diacon apoi preot, în noiembrie, în București. Pentru amintirea acestor fapte și pomenire, 
le-a însemnat pe carte.

Într-o însemnare din 1877 a Preotului David Iliescu, făcută pe un Chiriacodromion 
sau Tâlcuirea Evangheliilor, Bucureşti, 1857, se ruga lui Dumnezeu să-i deschidă mintea 
pentru învăţătură.

Era originar din Judeţul Brăila.
Numele său este înscris în mai multe liste, una de hirotonii, din 1849:
Anul 1849: (108) David sin Ilie, hirotonisit preot pe seama Bisericii cu hramul Sfântul 

Ierarh Nicolae de la satul Iazul, Plasa Balta, sud Ialomiţa, de Prea S�nţia sa Părintele 
Agatonichias chir Grigore în Biserica Sfânta Ecaterina, 1849 octombrie 31549.

Şi alta de preoţi şi biserici, din 1865:

548  V.A. URECHIA, Liste ..., f. 351v – 352f, nr. 133.
549  Pr. N. CAZACU, M. CAZACU, Hirotoniile ..., p. 635.
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(Hramul bisericii) Sf(ântul) Nicolae, (Numirea comunei) Iazu, Preotul Davidu Ilie, 
Preotul Dimitrie, (Cântăreţ) Grigore sin Mincu, (Paracliser) Vasile Popa550.

La 1893, Părintele David Iliescu slujea la Iazu şi avea 71 ani551.
În Statele de plată începând din 1894 până în 1904, numele său �gura cu menţiunea 

preot supranumăr, preot paroh �ind Părintele Andrei Petru care venise la această biserică 
în anul 1877. De asemenea în aceleaşi documente citate mai sus, la capitolul Gradul de studii 
era completat: Grămătic.

La 10 martie 1904 arenda 10½ pogoane lui Anton I. Dobrinescu iar la 2 iulie 1905, 
soţia sa, Voica, închiria învăţătoarei Irina Vasilescu două odăi, o sală de locuit şi un ochi de 
magazie pe termen de 3 ani, de la 1 august 1905 până la 1 august 1908, cu preţul de 30 lei 
anual552. 

Primarul Comunei Iazu, Gheorghe R. Marinescu, publica în 24 mai 1904, anunţ de 
licitaţie publică pentru ziua de 13 iunie 1904, având ca obiect arendarea pe termen de 5 ani, 
începător din toamna anului 1904, a 10 pogoane pământ arabil, proprietatea Bisericii din 
Iazu, teren rămas liber pe urma decedatului preot supra-numerar David Iliescu, ce i se cuvenea 
spre folosinţă553.

În lipsa unei informaţii precise cu privire la data decesului Părintelui David Iliescu, 
putem deduce că această zi a fost între 10 martie şi 24 mai 1904.

În Lista împroprietăriţilor Comunei Iazu din 1879, �gurează şi Părintele David Iliescu, 
la nr. 4, cu 24,94 ari, în sat şi 5 ha şi 23,84 ari, în ţarină, în total 5 ha şi 48,78 ari/ 11 pogoane554.

Preoteasa Voica, soţia Părintelui David Iliescu a lăsat Bisericii Iazu, în 1906, prin 
testament, casa personală, construită din paiantă la 1850 de către Preotul David, împreună 
cu terenul curţii şi  pământul de arătură, adică un număr de zece pogoane şi jumătate, în Iazu.

 Preotul Paroh Iconom şi Învăţătorul ANDREI PETRU 
(6 mai 1877 – 1 septembrie 1927)

Deşi numele părintelui este ortogra�at deseori Andreiu Petru, vom folosi 
varianta actuală: Andrei Petru.

După un Anuar bisericesc, Părintele Andrei Petru, s-a născut la 8 noiembrie 1856. 
Era absolvent de Seminar Inferior/ Grad I (4 clase de seminar) şi a fost numit la Parohia 
Iazu la 9 noiembrie 1877555.

În acte din Arhiva Protopopiatului Urziceni, privind Parohia Iazu, Părintele Andrei 
Petru a�rmă de mai multe ori că a fost hirotonit la 6 mai 1877 sau hirotonit şi numit la 7 
mai 1877.

550  V.A. URECHIA, Liste ..., f. 351v – 352f, nr. 133.
551  Constantin St. BILCIURESCU, Almanahul Cultelor pe 1893, București, Imprimeria Statului, 1893, p. 135.
552  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1690/1908, f. 30-31.
553  „Monitorul Ialomiţei, foaie o�cială a Judeţului Ialomiţa”, 30 mai 1904, p. 7.
554  A.N.I.C., Fond Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul Ialomiţa, Dosar nr. 665.
555  Anuar 1909, p. 62.
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Întrucât ziua de 6 mai 1877 a căzut duminica, credem că aceasta e data hirotoniei 
Părintelui Andrei Petru. E mai puţin probabil să � fost hirotonit într-o zi de luni, cum a fost 
7 mai 1877.

A scris protoieriei, când a fost solicitat, că a fost hirotesit duhovnic în ziua de 18 
februarie 1897 sau 27 martie 1898. A fost scutit de serviciul militar deoarece a ales haina 
preoţească.

Actele sale, atestatul de la Seminarul din Buzău, ordinul de numire ca preot şi ca 
duhovnic, îi fuseseră distruse/ arse în timpul primului război mondial de soldaţii inamici 
veniţi temporar în Iazu.

Întrucât Parohia Iazu a fost singura în care a slujit, într-un Tablou din 1926, din 
Arhiva Protopopiatului Urziceni, la rubrica de unde vine, părintele a scris: De la Slobozia, 
unde am fost căsătorit.

A primit rangul de iconom la începutul anului 1924, cu decretul/ordinul nr. 18 al 
S�ntei Episcopii de Constanţa.

Un singur izvor plasează anul naşterii Părintelui Andrei Petru ca �ind 1854556, 
probabil o greşeală.

După o alte surse, privind istoria învăţământului, Preotul Petru Andrei, Stat personal 
1123 A, s-a născut la 8 noiembrie 1856, la Căldăreşti-Buzău. Absolvent al Seminarului de 
grad II din Buzău, la 1875, a devenit învăţător suplinitor la Iazu-Ialomiţa, începând cu 30 
septembrie 1877, apoi învăţător provizoriu, în aceeaşi localitate, de la 1 ianuarie 1879 şi în 
cele din urmă învăţător de�nitiv, tot în Iazu, din data de 20 octombrie 1888, unde profesa 
şi după 1910557 (până în 1913).

Arhiva parohială Iazu a consemnat că în anul 1879 Biserica Iazu avea și un diacon, 
Andrei Petru, din Judeţul Buzău, care ocupa postul de învăţător, pe care l-a onorat până la 
pensionarea din învăţământ, în anul 1915. De asemenea, se a�rma că din 1916, Diaconul 
Andrei Petru ar � devenit preot paroh al bisericii slujind până în 1927 când s-a pensionat.

Am văzut însă că a fost hirotonit la 6 mai 1877 sau hirotonit şi numit la 7 mai 1877.
În Biblioteca Academiei Române există însă un Caiet al Părintelui Andrei Petru din 

anul 1884, unde semnează ca preot şi după cum s-a văzut, din Anuarul anului 1909, citat 
mai sus, Părintele Andrei Petru a fost numit preot la 9 noiembrie 1877.

556  MINISTERUL CULTELOR ȘI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, Anuarul o�cial al învăţământului primar rural și urban, 
anul 1902-1903, București, 1902, p. 84.

557  MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR, Anuarul o�cial al Ministerului Instrucţiunii Publice 
și al Cultelor, București, 1883, p. 32; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei și administraţiei, 1905, 
Institutul de Arte Gra�ce Eminescu, București, 1905, p 208; Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei și 
administraţiei, 1906, București, 1906, p. 208; Anuarul General al României, 1907, București, 1907, p. 446; Anuarul 
General al României, 1908, București, 1908, p. 446; MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI AL CULTELOR, Anuarul 
o�cial, Ploești, 1910, p. 407; N. STOICESCU, Anuarul ..., p. 48.
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În Registrul indicativ al împroprietăriţilor de la 1879, �gurează şi numele Părintelui 
Andrei  la nr. 14, cu 24,94 ari, în sat şi 5 ha şi 23,84 ari, în ţarină, în total 5 ha şi 48,78 ari/ 
11 pogoane558.

La 1893, numele Părintelui Andrei Petru este consemnat într-un Almanah, în care 
se arăta că era preot, avea 37 de ani şi slujea la Iazu559. 

Pe spatele unui tablou cu chipul său scrie: 
Binecuvântează Doamne pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale.
Prezentul tablou îl ofer cu drag ca suvenir acestei Sf(inte). Biserici la care am servit ca 

diacon şi apoi preot timp de 50 de ani şi şapte luni. Preot Econom A(ndrei). Petru.
Mai jos, cu alt scris: 23 iulie 1930.
Nu se poate preciza cu exactitate timpul în care ar � slujit ca diacon Părintele Andrei Petru. 
După Anuarul de la 1909, numirea sa la Iazu în 9 noiembrie 1877 ar � fost ca preot nu 

ca diacon. Nu se precizează că a fost numit preot, ci se spune doar că a fost numit. Dar la acea 
vreme, a hirotoniei, la 6 mai 1877 sau hirotoniei şi numirii la 7 mai 1877 ori a numirii, la 9 
noiembrie 1877, părintele avea vârsta de 21 de ani. Paroh era atunci Părintele David Iliescu. 

Tinereţea Părintelui Andrei Petru, în 1875, când a terminat seminarul, probabil că 
l-a recomandat ca diacon, urmând să �e hirotonit preot cel mai sigur în 6 sau 7 mai 1877, 
după propriile mărturii din Arhiva Parohială Iazu a�ată în Arhiva Protopopiatului Urziceni. 
În nici un caz abia în 1916.

Estimăm eventuala perioadă de diaconie a Părintelui Andrei Petru în intervalul 
1875 - 7 mai 1877 sau februarie - 7 mai 1877.

Pe soţia Părintelui Andrei Petru o chema Elena. Dintr-un Tabel (din Arhiva 
Protopopiatului Urziceni) de funcţionarii, agenţii, lucrătorii, oamenii de serviciu, etc., ai 
statului, judeţelor, comunelor şi instituţiilor de binefacere a�aţi în serviciu pe ziua de 1 iunie 
1922, în care erau înscrişi preoţii, a�ăm că, la Iazu, Preotul Paroh Andrei Petru avea atunci 
8 copii. În acest document, data numirii părintelui la Iazu este februarie 1877.

Într-un Dosar, din anul 1923, a�at în Arhiva Protopopiatului Urziceni, privind 
Carierele alese de �i preoţilor care aveau vârsta de circa 12 ani la 1900, Părintele Andrei 
Petru enumera pe copii săi David A. Petrescu, Voichiţa A. Petrescu şi Nicolae A. Petrescu. 
Băieţii erau: David medic veterinar iar Nicolae farmacist. Voichiţa era căsătorită şi nu avea 
carieră. Pentru ei aleseseră carierele părinţii, pentru �ecare la vârsta de 18 ani.

În luna anul a anului 1881, prin purtarea de grijă a Părintelui Andrei Petru, s-a tencuit 
peretele dinspre nord al Bisericii din Iazu cu ciment. Tot atunci s-a făcut la baza peretelui 
jos şi brâul de zid. S-a cheltuit suma de 2500 lei adunată prin stăruinţa părintelui de la enoriaşi.

Părintele Andrei Petru, în calitatea sa de învăţător la Şcoala din Comuna Iazu, în anul 
1884 a răspuns unui Chestionar lingvistic al lui Bogdan Petriceicu Haşdeu. Documentul se 
numeşte Caietul Preotului Andrei Petru, se a�ă la Biblioteca Academiei Române, în Manuscrisul 

558  A.N.I.C., Fond Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul Ialomiţa, Dosar nr. 665.
559  C. St. BILCIURESCU, Almanahul ..., p. 135.
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Românesc 3424, Răspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B.P. Haşdeu, 1884, Judeţul Ialomiţa, 
�lele 218 faţă - 234 verso. În acest document, de foarte mare importanţă istorică, se fac referiri 
la ocupaţiile, îmbrăcămintea, hrana, obiceiurile şi mentalităţile locuitorilor. Conţine 
răspunsurile la peste 200 de întrebări. Nu toţi învăţătorii satelor s-au ostenit să răspundă 
Chestionarului. Părintele Andrei Petru face parte din acea elită luminată a satelor care 
răspundeau prompt solicitărilor istoricilor şi lingviştilor de la Bucureşti.

În anul 1891, �indcă igrasia se urca în sus mereu, mai cu seamă în peretele dinspre 
nord, Părintele a supravegheat lucrarea de subzidire, făcută ca să împiedice întinderea 
igrasiei şi s-au mai reparat pictura şi arhitectura până la înălţimea de 2m până la care s-a 
lucrat. Reparaţia a costat 2800 lei. Tot în acel an s-au refăcut din nou, din lemn de stejar, 
tocurile şi cercevelele ferestrelor dinspre nord, cele vechi �ind putrede. 

După toate aceste lucrări, Părintele a pregătit toate cele necesare slujbei de res�nţire 
o�ciată de Părintele Nicolae Alexandrescu, Protoiereul Judeţului Ialomiţa. 

În timpul pastoraţiei Părintelui Andrei Petru, în anul 1895 s-a refăcut împrejmuirea 
curţii bisericii, prin listă de subscripţie la săteni, cheltuindu-se suma de 750 lei; în anul 1896 
s-a învelit biserica cu tablă de �er din nou, cheltuindu-se din propriul său venit suma de 
1500 lei.

La 1900, numele Părintelui Andrei era consemnat într-un Anuar560, apoi în 1909-1910, 
1912 şi 1915 – în Liste ale Colegiului Electoral561 iar în 1923-1925 în două Almanahuri562.

În anul 1902 Părintele Andrei Petru s-a ostenit de a construit şi pictat pridvorul din 
faţa bisericii, pentru suma de 3000 lei. De asemenea, s-au făcut legături de �er şi la Sfântul 
Altar, unde ameninţa să se crape zidul, cheltuindu-se şi cu aceasta 350 lei din venitul bisericii.

La 1906, Părintele Andrei Petru era preşedinte al Băncii Populare Ion Eliade 
Rădulescu, din Iazu563. În aceeaşi calitate îl găsim şi în anii 1907-1908564.

La Expoziţia Generală Română, din 1906, dedicată împlinirii a 40 de ani de la urcarea 
pe tron a regelui Carol I al României, de la Iazu a participat: Părintele Paroh Andrei Petru, 
cu porumb şi grâu565, precum şi Şcoala din Iazu cu: a) O cămaşă de noapte, de pânză; b) O 
cămașă de zi, de pânză; c) Una pernă brodată pe indian; d) O pereche panto� brodaţi cu 

560  N. STOICESCU, Anuarul ..., p. 48.
561  Lista de Preoţii și Diaconii din întreaga ţară, cari constituesc Colegiul Electoral ..., în „Biserica Ortodoxă Română”, 1909-1910, 

anul XXXVI, nr. 3, Supliment, p. 75; Lista de�nitivă de Preoţii și Diaconii din întreaga ţară, cari constituesc Colegiul 
Electoral ..., în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1, aprilie 1912, anul XXXVI, Supliment, p. 34; Lista de persoanele cari 
au dreptul de vot la alegerea Consistoriului Superior Bisericesc în cursul anului 1915, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 
4, iulie 1915, anul XXXIX, Supliment, p. 33.

562  Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1923-1924, vol. II, Editura „SOCEC&CO“ S.A. SOC. ANON., București, p. 
373. Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1924-1925, vol. II, Editura „SOCEC&CO“ S.A. - București, p 373.

563  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 161.
564  Anuarul general al României, 1907, p. 446; Anuarul general al României, 1908, p. 446.
565  EXPOZIŢIUNEA GENE�LĂ ROMÂNĂ 1906, Călăuza o�cială și Catalogul Expoziţiunii, București, Socec, 1906, 

p. 25.
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lână, pe etamină; e) O faţă de masă cusută pe etamină cu mătase; f) Un şervet de pânză 
cusut cu roşu566.

La 1907, vizitând Parohia Iazu, Părintele Iconom Nicolae Alexandrescu, Protoiereul 
Judeţului Ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Andrei Petru:

Copie dupe Raportul cu Nr. 935, din 26 Iunie 1907,/ al Protoereului Judeţului 
Ialomiţa/ către Înalt Prea S�nţitul Mitropolit Primat D. D. Iosif

Înalt Prea Sânţite Stăpâne,

Conformându-mă Ordinului cu Nr. 2133/(1)907 al Înalt Prea Sânţiei Voastre 
şi potrivit articolului 17 aliniatele 6 şi 7 din Legea Clerului Mirean şi 

Seminariilor, în cursul lunei curente, inspectând zece s�nte biserici din acest judeţ; 
Subsemnatul, cu cel mai profund respect, îmi permit Înalt Prea Sânţite Stăpâne a Vă 

supune la cunoştinţă următoarele: (...)
6. Biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae din Comuna Iazu,
cu o populaţiune de 220 familii,
(biserica) este de zid şi în stare bună, atât pe dinafară cât şi pe dinăuntru.
S�ntele vase – în stare bună şi curate, 
cărţile de ritual şi veşmintele preoţeşti – în stare bună şi bine păstrate, 
Sfântul Antimis – curat şi în stare bună, 
Sfânta Împărtăşire şi Sfântul Mare Mir – îndeajuns şi bine conservat,
colimvitra – în stare bună şi curată,
asemenea şi celelalte odoare ale s�ntei biserici,
în �ne a(i)ci domneşte curăţenia şi buna ordine.
Registrele parohiale de administraţiune în regulă,
iar cele de comptabilitate ale epitropiei pe exerciţiul �nanciar 1906-1907, împreună 

cu compturile de gestiune – înaintate Cassei Biserici(i), iar cele pe exerciţiul în curs – în 
regulă şi la zi.

Arhiva şi mica bibliotecă parohială – în regulă şi bine păstrată.
Starea religioasă-morală a parohienilor lasă de dorit, a(i)ci se găsesc trei cazuri de 

concubinagiu, 
ei vin regulat la biserică şi Cucernicul Preot Paroh le-a ţinut patru predici şi mai multe 

sfaturi morale,
iar dintre viţiuri cel al beţiei a început să prindă rădăcini a(i)ci 
Starea morală a personalului bisericesc parohială este foarte bună şi Cucernicul Paroh 

respectiv desvoltă o activitate pastorală ce face cinste clerului judeţian.
Starea economică-socială a locuitorilor este relativ bună,

566  Catalogul lucrărilor expuse la Expoziţia Jubiliară din 1906, București, 1906, p. 36.
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locuitorii se ocupă numai cu agricultura şi trei familii – şi cu creşterea gândacilor de mătase.
Clopotniţa construită din bârne şi scânduri şi învelită cu tablă de �er se a�ă în stare bună,
iar curtea biserici(i) – închisă cu uluci de scânduri se a�ă în stare bună şi curată.
Sunt Înalt Prea Sânţite Stăpâne/ prea plecat și prea supus serv/ semnat Protoereu 

Econ(om). N. Alexandrescu567.
La 1908, vizitând Parohia Iazu, Părintele Iconom Nicolae Alexandrescu, Protoiereul 

Judeţului Ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Andrei Petru:

Copie dupe Raportul cu Nr. 977, din 17 Iulie 1908,/ al Protoereului Judeţului 
Ialomiţa/ către Înalt Prea Sânţitul Mitropolit Primat

Înalt Prea Sânţite Stăpâne,

Conformându-mă Ordinului cu Nr. 2133/(1)907 al Înalt Prea Sânţiei Voastre 
și potrivit articolului 17 aliniatele 6 și 7 din Legea Clerului Mirean și 

Seminariilor, în cursul lunei Iulie a(nul). c(urent)., inspectând cinsprezece s�nte biserici 
din acest judeţ;

Subsemnatul, cu cel mai profund respect, îmi permit Înalt Prea Sânţite Stăpâne a Vă 
supune la cunoștinţă următoarele: (...)

8. Biserica parohială
cu hramul „Sfântu(l) Nicolae”, din Comuna și Parohia Iazu, 
de zid, cu o turlă la frontispiciu, învelită cu tablă de �er,
cu o populaţiune de 250 familii,
atât pe dinafară, cât și pe dinăuntru se a�ă în stare bună și curată.
S�ntele vase de metal în stare bună și curate,
veșmintele preoţești în stare bună, strânse după regulă și puse într-un dulap în sfântul altar,
împreună cu cărţile de ritual, ce se a�ă în stare bună.
Sfântul Antimis în stare bună și curat,
Sfânta Împărtășire și Sfântul Mare Mir – îndeajuns și bine conservat(e),
Colimvitra de aramă în stare bună și curată, 
Sfeșnicile Împărătești de lemn, sfeșnicile mai mici de lemn și cele de metal dupe 

Sfântul Prestol și Proscomidie, candelile de metal și policandrul (de) alamă, împreună cu 
celelalte odoare sacre, în stare bună și curate.

Registrul de intrarea și (i)eșirea hârtiilor în regulă și la zi,
asemenea Registrul matricol de botezaţi, cununaţi și înmormântaţi,
cum și Registrele cu cotor pentru botezaţi și cununaţi.
Budgetele și Compturile de venit și cheltuieli, începând cu exerciţiul 1902-1903 și 

până în prezent înaintate și aprobate de Cassa Biserici(i).

567  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 232/1907, �lele 83 verso-84 faţă.
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Registrele de comptabilitate ale epitropiei pe exerciţiul �nanciar 1907-1908 cu 
Compturile de gestiune înaintate Cassei Biserici(i),

cele pe exerciţiul în curs procurate și operate.
Arhiva și mica bibliotecă parohială în regulă și în stare bună.
Clopotniţa biserici(i) din lemne și scânduri, învelită cu tablă de �er, în stare bună,
iar curtea biserici(i) împrejmuită cu uluci de scânduri, în stare bună și curată.
Starea religioasă-morală a parohienilor este bună,
a(i)ci se a�ă trei cazuri de concubinagiu, 
ei merg regulat la sfânta biserică 
și nu se bântue de viţiuri,
iar Cucernicul Preot respectiv, Andreiu Petru, le ţine predici.
Starea morală a personalului bisericesc parohial este bună.
Starea economică-socială este bună, 
locuitorii se ocupă cu agricultura.
Sunt Înalt Prea Sânţite Stăpâne, prea plecat și prea supus serv/ (ss) Protoereu 

Econ(om). N. Alexandrescu568.
Într-o justi�care, din 18 noiembrie 1908, către Administratorul Casei Bisericii, 

Părintele Andrei Petru explica de ce nu a consemnat excedentul îndată după închiderea 
exerciţiului. Necesitatea de a cumpăra mai multe lumânări deodată, întrucât acestea se 
ridicau de la o fabrică din Brăila, pentru a nu face mai multe drumuri, impunea nevoia de 
a avea la îndemână un fond de 50-60 lei. De asemenea, excedentul era consemnat mai târziu 
şi datorită reparaţiilor ce se executau în lunile iunie şi iulie, pentru a nu mai � nevoiţi să 
scoată bani de la consemnare (Casa de economii şi consemnaţiuni)569.

În acea perioadă, la fel ca şi astăzi, se punea accent şi pe întemeierea unei mici 
biblioteci parohiale. Astfel, Părintele Andrei Petru a cumpărat în 1907 Predici exegetice, de 
Preot Iconom V. Predeanu iar în 1908 – Povăţuitorul activităţii preoţilor, de Preot Iconom 
Ştefan Călinescu570.

La 15 decembrie 1908, Părintele Andrei Petru informa pe Administratorul Casei 
Bisericii: la ambele biserici din această parohie s-a în�inţat pangarul care a dat rezultate foarte 
satisfăcătoare, lucru care dovedeşte înalta înţelepciune şi interesul şe�lor pentru biserică571.

La 1909, vizitând Parohia Iazu, Părintele Iconom Nicolae Alexandrescu, Protoiereul 
Judeţului Ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Andrei Petru:

Copie dupe Raportul cu Nr. 1123, din 14 August 1909,/ al Protoereului Judeţului 
Ialomiţa/ către Înalt Prea Sânţitul Mitropolit Primat

568  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 238/1908, f. 185v, 193f.
569  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1690/1908, f. 1.
570  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1690/1908, f. 2.
571  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1690/1908, f. 3.
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Înalt Prea Sânţite Stăpâne,

Conformându-mă Ordinului cu Nr. 3175/(1)909 al Înalt Prea Sânţiei Voastre 
și potrivit articolului 17 aliniatul V, din Legea Clerului Mirean și Seminariilor, 

în cursul lunei August a(nul). c(urent)., inspectând 17 s�nte biserici din acest judeţ;
Subsemnatul, cu cel mai profund respect, îmi permit Înalt Prea Sânţite Stăpâne a Vă 

supune la cunoștinţă următoarele: (...)
5. Biserica parohială
cu hramul „Sfântu(l) Nicolae”, din Comuna și Parohia Iazu, 
de zid, falnică, cu o populaţiune de 250 familii,
se a�ă în stare bună și curată,
cu toate odoarele sacre și cele necesare cultului, unde este ordinea cea mai desăvârșită.
Registrul parohiale, Registrele de comptabilitate, 
arhiva, mica bibliotecă parohială ce constă din 36 cărţi și din reviste „Biserica Ortodoxă 

Română” pe trei ani, 
clopotniţa și curtea biserici(i), toate în stare bună, la zi și curate.
Starea religioasă-morală a parohienilor este bună,
a(i)ci se a�ă două cazuri de concubinagiu, 
Cucernicul Preot respectiv, Andreiu Petru, le spune predici,
stă în bune relaţiuni cu parohieni(i)
şi desvoltă o activitate pastorală ce îi face cinste. (...)
Sunt Înalt Prea Sânţite Stăpâne/ prea plecat și prea supus serv/ (ss) Protoereu 

Econ(om). N. Alexandrescu572.
La 1910, vizitând Parohia Iazu, Părintele Iconom Nicolae Alexandrescu, Protoiereul 

Judeţului Ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Andrei Petru:

Copie dupe Raportul cu Nr. 575, din 30 Aprilie 1910, al Protoereului Judeţului 
Ialomiţa/ către Înalt Prea Sânţitul Mitropolit Primat

Înalt Prea Sânţite Stăpâne,

Conformându-mă Ordinului cu Nr. 3175/(1)909 al Înalt Prea Sânţiei Voastre şi 
potrivit articolului 17 aliniatul V, din Legea asupra Clerului Mirean şi Seminariilor, 

în cursul lunei Aprilie a(nul). c(urent)., am inspectat patrusprezece s�nte biserici şi anume 
bisericile din comunile şi parohiile: Amara, Miloşeşti, Griviţa, Smirna, Traian, Iazu, Brătianu, 
Murgeanca, Piua-Petri, Ţăndărei, Brăiliţa, Giurgeni, Luciu şi Gura-Ialomiţa.

Din Procesele verbale dresate în cauză şi a(i)ci alăturate, rezultă că Bisericile din 
Gura-Ialomiţa, Ţăndărei, Murgeanca, Piua-Petri, Iazu, Brătianu şi Traian sunt în bună stare 
iar Bisericile din Amara, Luciu, Brăiliţa, Giurgeni, Miloşeşti, Griviţa şi Smirna deşi au 

572  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 4436/1909, f. 45v, 46f.
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odoarele sacre şi cele necesare cultului în bună stare, totuşi ele urmează a � reparate, fapt 
ce pe unii parohi i-a determinat de a(u) făcut cuvenitele interviuri la Prefectura judeţului 
pentru acordarea sumelor necesare din fondul cârciumilor iar alţii sunt în aşteptarea recoltei 
ce anul acesta promite mult.

Acesta �ind rezultatul inspecţiunei, cu cel mai profund respect îl supun la cunoştinţa 
Înalt Prea Sânţiei Voastre, rugându-Vă smerit să binevoiţi a dispoza cele ce veţi crede de 
cuviinţă.

Sunt Înalt Prea Sânţite Stăpâne/ prea plecat și prea supus serv/ (ss) Protoereu 
Econ(om). N. Alexandrescu

România/ Protoeria Judeţului Ialomiţa
Prezenta copie �ind întocmai cu originalul, se atestă de noi/ Protoereu Econ(om). 

N. Alexandrescu/ 1910 Aprilie 30/ Călăraşi573.
La 1911, vizitând Parohia Iazu, Părintele Iconom Nicolae Alexandrescu, Protoiereul 

Judeţului Ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Andrei Petru:

Copie dupe Raportul cu Nr. 618, din 13 Mai 1911,/ al Protoereului Judeţului Ialomiţa/ 
către Înalt Prea Sânţitul Mitropolit Primat

Înalt Prea Sânţite Stăpâne,

Conformându-mă Ordinului cu Nr. 3175/(1)909 al Înalt Prea Sânţiei Voastre 
şi potrivit articolului 17 aliniatul V, din Legea asupra Clerului Mirean şi 

Seminariilor, în cursul lunei curente Maiu, am inspectat patrusprezece s�nte biserici din 
acest judeţ şi anume: bisericile parohiale din Comuna şi Parohia Luciu, Gura-Ialomiţa, 
Hagieni, Ţăndărei, Giurgeni, Piu-Petri cu �liala Brăiliţa, Murgeanca, Iazu cu �liala Brătianu, 
Smirna, Traian, Griviţa şi Miloşeşti.

Din Procesele verbale dresate în cauză la localităţi şi a(i)ci anexate, rezultă că 
Bisericile din Gura-Ialomiţa, Ţăndărei, Piua-Petri, Iazu cu �liala Brătianu, Traian Griviţa 
şi Miloşeşti, toate sunt în bună stare, curate, în regulă şi înzestrate cu cele necesare cultului.

Bisericile parohiale din Luciu, Hagieni, Giurgeni, �liala Brăiliţa, Murgeanca şi Smirna 
au nevoie de reparaţiune, dar sunt în stare de a funcţiona având şi cele necesare cultului.

Acesta �ind rezultatul inspecţiunei, cu cel mai profund respect, îmi permit Înalt Prea 
Sânţite Stăpâne, a-l supune la cunoştinţa Înalt Prea Sânţiei Voastre, rugându-Vă smerit să 
binevoiţi a dispoza cele ce veţi crede de cuviinţă.

Sunt Înalt Prea Sânţite Stăpâne/ prea plecat și prea supus serv/ (ss) Protoereu 
Econ(om). N. Alexandrescu

România/ Protoeria Judeţului Ialomiţa

573  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 4725/1910, f.15.
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Prezenta copie �ind întocmai cu originalul, se atestă de noi/ Protoereu Econ(om). 
N. Alexandrescu/ 1911 Maiu 13/ Călăraşi574.

La 1912, după ce a vizitat mai multe parohii printre care şi Parohia Iazu, Părintele 
Iconom Nicolae Alexandrescu, Protoiereul Judeţului Ialomiţa, în Raportul către Înalt 
Preas�nţitul Mitropolit, face indirect referire la pastoraţia Părintelui Andrei Petru:

Copie după Raportul cu Nr. 397, din 19 Aprilie 1912,/ al Protoiereului Judeţului 
Ialomiţa,/ către Înalt Preasânţitul Mitropolit Primat

Înalt Preasânţite Stăpâne,

Conformându-mă Ordinului cu Nr. 3175/1909 al Înalt Preasânţiei Voastre şi 
potrivit Articolului 17, aliniatul V, din Legea asupra clerului mirean şi 

seminariilor, în cursul lunii curente aprilie, am inspectat patrusprezece s�nte biserici din 
acest judeţ şi anume bisericile parohiale din Piua-Petri cu �liala Brăiliţa, Giurgeni, Luciu, 
Gura-Ialomiţa, Hagieni, Ţăndărei, Murgeanca, Iazu cu �liala Brătianu, Smirna, Traian, 
Griviţa şi Miloşeşti.

Din procesele-verbale dresate în cauză la localităţi şi a(i)ci anexate rezultă că bisericile 
parohiale din Piua-Petri, Gura-Ialomiţa, Hagieni, Ţăndărei, Iazu cu �liala Brătianu, Traian 
şi Griviţa, toate sunt în stare bună, curată, în regulă şi cu cele necesare cultului.

Bisericile �liala Brăiliţa, parohiale Giurgeni, Luciu, Murgeanca, Smirna şi Miloşeşti 
au nevoie de reparaţiune şi sunt în stare de a funcţiona având şi cele necesare cultului.

Acesta �ind rezultatul inspecţiunii, cu cel mai profund respect îmi permit, Înalt 
Preasânţite Stăpâne, a-l supune la cunoştinţa Înalt Preasânţiei Voastre, rugându-vă smerit 
să binevoiţi a dispoza cele ce veţi crede de cuviinţă.

Sunt Înalt Preasânţite Stăpâne prea plecat şi prea supus serv/ Protoereu Econ(om). 
N(icolae). Alexandrescu575.

La 1 aprilie 1913, Părintele Andrei Petru a demisionat temporar, după obiceiul 
timpului, spre a-şi regula dreptul la pensie ca învăţător, (conform) Ord(inului). Sf(�ntei). 
Mitropolii Nr. 893/(1)913576. 

A fost reintegrat ca paroh de la 1 iunie 1913 (conform) Ord(inului). Sf(�ntei). 
Mitropolii Nr. 3177 din 22 iunie 1913577.

În timpul pastoraţiei sale, Părintele Andrei Petru s-a îngrijit de achiziţionarea a patru 
clopote, în 1913-1914, 1920 (două), 1922, din care au rămas până azi doar ultimele două.

574  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 5808/1911, f. 14.
575  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 4770/1912, f. 13.
576  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 246/1913, f. 59v, 321f, 341f.
577  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 246/1913, f. 84v, 96v, 291f, 304f.
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Conform Inventarului Bisericii din Iazu din 1894-1895, la acea dată erau 2 clopote578, 
care după actele ulterioare aveau unul 100 kg iar celălalt – 120 kg. Primul s-a crăpat iar cel 
mare s-a spart ceea ce dus la necesitatea retopirii/returnării lor. 

La 27 noiembrie 1913, Părintele Paroh Andrei Petru adresa Administratorului Casei 
Bisericii rugămintea de a hotărî în ceea ce privea Deciziunea Nr. 4, din 2 noiembrie 1913, 
a Epitropiei Parohiei Iazu, relativă la facerea unui clopot de către fabricantul Alexandru 
Spireanu din capitală. 

1) Primul clopot a fost adus de Părintele Andrei Petru în februarie 1914579 şi avea 90 kg. 
La 1916-1918, nemţii au luat 2 clopote le Bisericii din Iazu şi 2 clopote al Bisericii 

din Brătianu.
2) Al doilea, cumpărat în anul 1920 avea 155 de kg şi s-a spart, neţinând nici un an.
3) Părintele Andrei Petru a preschimbat acest clopot şi a cumpărat al treilea clopot, 

de 166 de kg, la 23 septembrie 1920. 
Clopotele trei şi patru achiziţionate în timpul pastoraţiei Părintele Andrei Petru au 

fost turnate la Fabrica Oituz din Bucureşti:
4) Clopotul mic, al patrulea, în greutate de aproximativ 75 kg, s-a confecţionat la 9 

martie 1922.
În anul 1916 s-a început, prin stăruinţa Părintelui Andrei Petru, pictarea din nou a 

bisericii în ulei, �indcă cea veche, în tehnica afresco, se ştersese de tot. S-a schimbat şi 
catapeteasma bisericii şi lucrările s-au încheiat înainte de decesul pictorului Nicolae N. 
Stănescu, la 8 mai 1919.

Lucrările au durat mult, între 1916-1919, din cauza războiului şi a refugierii Părintelui 
Andrei Petru.

De la 1 septembrie 1918 la 1 septembrie 1919 s-au redeschis mai multe biserici în 
Judeţul Ialomiţa, în urma unor reparaţii. De asemenea s-a redeschis şi biserica parohială din 
Comuna Iazu, după ce s-a zugrăvit din nou şi s-a restaurat radical prin stăruinţa şi priceperea 
cucernicului preot local, Preotul Andrei Petru580.

Prin Străduinţele Părintelui Andrei Petru, în 1921, s-a construit o clopotniţă nouă şi s-a 
vopsit tabla bisericii iar în vara anului 1922 s-a reparat tencuiala bisericii pe peretele de sud.

La 1921, la solicitarea Ministerului Instrucţiunii, al Cultelor şi Artelor, Părintele Paroh 
Andrei Petru a completat un Chestionar privitor la monumentele istorice despre Biserica 
Parohială din Iazu şi Biserica �lială din Brătianu, un document istoric foarte important.

Arhiva Protoieriei Urziceni deţine un dosar al Parohiei Iazu, cu �lia Brătianu precum 
și alte referinţe din alte dosare, cu documente din perioada 1922-1928, timp în care această 

578  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 334 bis/1894f. 448 f. și v.
579  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1650/1914.
580  PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunere. Administraţia Judeţului Ialomiţa, în anul 1919, Călărași, 

Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1919, p. 20.
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parohie a făcut parte din acest protopopiat. Cele mai importante sunt istoricul numit Raport 
memoriu, din 1923, alcătuit de Părintele Andrei Petru și Inventarul din 1928.

Din mulţimea acestor acte am transcris pasajele, am amintit evenimentele privitoare 
la Preoţii Andrei Petru și Manea Georgescu precum și la pastoraţia lor.

La 10 octombrie 1922, preoţii și cântăreţii Protopopiatului Urziceni puneau bazele 
unei Asociaţiuni muzicale/ unui cor cu scopul de a uni�ca răspunsurile la Sfânta Liturghie, 
de a avea un cor la serbări culturale și mai ales cu ocazia s�nţirii plăcii comemorative ce 
urma să �e așezată în Biserica Sfânta Treime din Urziceni în memoria Părintelui Nicolae 
Furnică, fost paroh la acea biserică, mort pe câmpul de luptă, la Turtucaia, în anul 1916. 

Evenimentul preconizat atunci dar și s�nţirea locului din faţa Bisericii Volna-Adormirea 
Maicii Domnului de la Urziceni pentru un Monument al Eroilor de la Războiul I Mondial 
s-au desfășurat la 9 septembrie 1923, în prezenţa Preas�nţitului Părinte Ilarie al Constanţei 
în cadrul vizitelor sale canonice în eparhie din perioada 29 august-9 septembrie 1923.

Fiind prea în vârstă, Preoţii Parohiei Iazu n-au făcut parte din acest cor.
Parohia Iazu �ind cumva mai la margine, n-a fost cuprinsă în itinerariul Preas�nţitului 

Părinte Ilarie, care s-a a�at cel mai aproape de Iazu la Slobozia, în seara zilei de vineri, 7 
septembrie 1923 și dimineaţa zilei de sâmbătă, 8 septembrie 1923.

La 16 ianuarie 1923 Părintele Andrei Petru trimitea protoieriei spre cele în drept 
suma de 16 lei, reprezentând 10% de la Disc, în cursul anului 1922.

La 3 mai 1923, Părintele Andrei Petru consemna forului superior două donaţii făcute 
de Dumitru C. Apostolescu, comerciant din București, Strada Piaţa Halelor, Nr. 17 și soţia 
sa Anastasia, constând într-o dveră lucrată numai în șireturi și �r de aur, precum și de Chiriac 
Voinescu (băcan) din Iazu care donase sf(inte). liturghii (=Liturghier) legate.

La 1 iulie 1923, la solicitarea Părintelui Protopop de la Urziceni, Părintele Andrei 
Petru a întocmit și trimis un Raport memoriu copie după Sinodicul Bisericii Iazu, păstrat în 
Arhiva Protopopiatului Urziceni, de o importanţă majoră privind istoria Parohiei Iazu.

Din 1923, Părintele Andrei Petru a început să aibă anumite probleme de sănătate. 
Astfel, la 27 martie 1924, se scuza faţă de Protoiereul de la Urziceni:

(...) cu onoare vă rog a ne scuza absenţa pentru ziua de 27 curent, pentru alegerea 
comitetului despărţământului acestei proto(i)erii, �indcă sufăr de o ameţeală la cap de 1 an şi 
jumătate şi nu pot veni să particip la această alegere, deşi aş � avut toată dorinţa.

La 1 aprilie 1923, Părintele Andrei Petru înainta protoiereului de la Urziceni Lista de 
subscripţie, în sumă de 174 lei, strânsă de la enoriaşi pentru în�inţarea din nou a clopotelor 
luate de nemţi.

La 19 mai 1923, Biserica parohială din Iazu a fost inspectată de Părintele Protopop 
de la Urziceni, care, în raportul către Episcopia Constanţei arăta:

Biserica parohială din Com(una). Iazu, inspectată în ziua de 19 mai. Biserica este în 
stare bună şi posedă cele necesare cultului.

În Procesul-verbal de inspecţie, din 19 mai 1923, părintele protopop consemna:
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Parohia este condusă de Pr(eotul). Andreiu Petru, care-şi face datoria şi se bucură 
de încrederea enoriaşilor. Biserica este reparată în 1916 şi este în stare bună. Sectanţi nu 
sunt în parohie.

În Tabloul de cucernicii preoţi care fac parte din Seria I a Conferinţelor Generale Preoţeşti 
din cuprinsul acestei Proto(i)erii în ziua de 23 şi 24 mai 1923 este trecut şi Părintele Andrei 
Petru, de la Parohia Iazu, Comuna Iazu, etatea 66, dacă a avut conferinţa scrisă - .

În Dosarul de Corespondenţă în legătură cu comitetele şcolare şi de construcţii de biserici, 
din anul 1923, din Arhiva Protopopiatului Urziceni, există Raportul Nr. 18 al Părintelui 
Andrei Petru, primit la protoierie în ziua de 7 iunie 1923:

Venerabile Părinte,/ Consecinţa Ordinului Prea Cucerniciei Voastre No. 233/ 
(1)923 cu onoare vă comunic următoarele:

1) Eu sunt ales Preşedinte al Comitetului de construcţie respectiv.
2) Suma colectată în Lista de subscripţie în comună în ... anului trecut este 15.000 

lei. Această comună şi şcoală mai au surse din proprietăţi, aşa că chiar acum, la 29 Maiu s-a 
început construirea unei camere cu sală de şcoală şi 2 camere şi 1 sală pentru primărie şi 
sperăm că această vară şi toamnă să se termine cu ajutorul lui D(umne)zeu.

Mai avem încă o şcoală după tipul nou, clădită cu 2 săli, din 1905, când eram şi eu învăţător. 
La 17 august 1923, când Părintele Protoiereu de la Urziceni trimitea lista cu cererile 

de concediu, Părintele Andrei Petru solicita 12 zile.
La 20 august 1923, părintele trimitea protoieriei suma de 100 lei pentru orfanii de război.
Procesul-verbal, din 11 septembrie 1923, consemna:
Subsemnaţii Preoţi Andreiu Petru, Ghiţă Stoenescu (de la Parohia Miloșești) şi Zam�r 

Ionescu, întruniţi în Cerc cultural în Comuna Miloşeşti am procedat precum urmează:
Am o�ciat în biserica parohială serviciul Sf(intei). Liturghii, în sobor. Preotul A. 

Petru – Iazu a ţinut predica ocazională. S-a o�ciat apoi un scurt serviciu pentru cei morţi 
în răsboiu, după care, luându-se în discuţiune data şi locul viitorului Cerc cultural s-a 
hotărât, �xându-se data: 27 Octombrie (Cuvioasa Paraschiva) şi locul: Comuna Brătianu.

Vorbitorul la viitorul cerc va � anunţat de către Părintele Preşedinte al cercului.
Demersuri pentru dezlipirea �liei Brătianu de Parohia Iazu a întreprins şi Părintele 

Paroh Andrei Petru printr-o adresă către Protoiereul Protopopiatului Urziceni, la 4 
noiembrie 1923, prezentând ca argumente următoarele realităţi: constituirea Comunei 
Brătianu, cu 700 familii, însumând 3500 su�ete, existenţa unei biserici cu preot precum şi 
distanţa de 4 km de la Iazu.

Într-un Tablou, din 1923, cu preoţii înscrişi în Asociaţia Generală a Clerului Român 
Ortodox din Judeţul Ialomiţa este înscris şi Părintele Andrei Petru cu 20 lei.

La 16 octombrie 1923, Părintele Protopop de la Urziceni, Gheorghe St. Popescu a 
trimis Episcopiei Constanţei un raport privitor la vizita pe care o făcuse în ziua de 5 
octombrie 1923 la Primăria Iazu, de faţă �ind Preotul Andrei Petru, primarul Ion Topală, 
notarul Ion Tecău iar învăţătorul diriginte al şcolii Neculai Săndulache, pentru a cerceta 
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petiţia lui Constantin Săvulescu care cerea dispensă în vederea căsătoriei religioase cu 
numărul 4. Acesta era căsătorit civil a patra oară la 28 mai 1922, avea o bună moralitate în 
comună şi se căsătorise a patra oară silit de nevoia îngrijirii celor 2 copii şi pentru buna 
conducere a gospodăriei. Celelalte 3 soţii decedaseră.

La 28 ianuarie 1924, semnând Paroh Econom Pr(eot). A(ndrei). Petru, părintele se 
adresează Preotului Protoiereu de la Urziceni:

Totodată vă exprim respectoasele mele mulţumiri pentru recomandaţia ce aţi făcut 
Sf(intei). Episcopii în favoarea mea, precum şi de urările ce mi-aţi adus.

Dintr-un Dosar cuprinzând Personalul bisericesc și Istoricele bisericilor, a�at în 
Arhiva Protopopiatului Urziceni, se consemnează primirea rangului bisericesc de iconom/
econom de către Părintele Andrei Petru, în anul 1924 (luna ianuarie, n.n.), cu Decretul No. 
18 al S�ntei Episcopii a Constanţei.

La 11 martie 1924, Părintele Protopop de la Urziceni arăta Preas�nţitului Episcop 
de Constanţa că până la declararea �liei Brătianu drept Parohia, slujitorii Bisericeşti de aici, 
Părintele Manea Georgescu şi dascălul Tudor I. Stanciu, fuseseră plătiţi de comună şi cerea 
ca din acel moment, odată cu în�inţarea noii parohii, aceştia să �e trecuţi la plata de către 
stat. De asemenea venea cu precizarea că hramul bisericii noii parohii era S�nţii Voievozi, 
nu Sfântul Nicolae.

În Tabloul de cucernicii preoţi care fac parte din Seria I a Conferinţelor Generale Preoţeşti 
din cuprinsul acestei Proto(i)erii în ziua de 19 şi 20 mai 1924 este trecut şi Părintele Andrei 
Petru, de la Parohia Iazu, Comuna Iazu, etatea 67, dacă a avut conferinţa scrisă - , observaţiuni 
abs(ent).

Înaintea acestei Conferinţe generale preoţeşti, Părintele Iconom Andrei Petru, la 
data de 16 mai 1924 trimisese o cerere de scutire către protoiereu motivând-o: din cauza 
unei ameţeli grele la cap, dar trimitea o lucrare scrisă cu subiectul dezbătut.

Biserica parohială din Iazu a fost inspectată în ziua de 28 mai 1924. Era în stare bună 
şi poseda toate cele necesare cultului. La fel era şi la inspecţiile protopopului de la Urziceni 
din zilele de 11 august 1925 şi 23 octombrie 1925.

La 5 iunie 1924, părintele trimitea protoieriei suma de 100 lei pentru orfanii de război.
La 16 iunie 1924, părintele trimitea protoieriei suma de 100 lei pentru în�inţarea unei 

mânăstiri în Judeţul Constanţa.
La 8 iunie, Părintele Iconom Andrei Petru trimitea protoieriei o cere de concediu 

medical, precizând că va � suplinit de Părintele Manea Georgescu, de la Parohia Brătianu.
La 1 octombrie 1924 și recon�rmat la 25 ianuarie 1925, Părintele Iconom Andrei 

Petru trimitea protoieriei suma de 600 lei pentru sinistraţii din Murfatlar.
Părintele Iconom Andrei Petru și cântăreţul de la Parohia Iazu au fost abonaţi la 

Revista o�cială a Episcopiei Constanţei, Tomis, încă de la apariţia primului număr al acesteia 
în 1924. La 6 mai 1925, părintele trimitea protoieriei contravaloarea abonamentelor la 
această publicaţie, precum și 135 lei pentru Societatea Învierea.
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La 25 mai 1925 scria părintelui protopop:
„Venerabile Părinte,/ Cu onoare înaintez Prea Cucerniciei Voastre carnetul meu de 

reducere (pentru transportul cu trenul, n.n.), rugându-vă a-l viza pe trimestrul Aprilie și, 
dacă e posibil, și pe Iulie, căci de la Bușteni, unde merg pentru căutarea sănătăţii, este mai 
di�cil a se trimite; deci v-am rugat să-l vizaţi și pe Iulie, că nu mai e așa mult până la Iulie”.

La 1 iunie 1925, Părintele Iconom Andrei Petru anunţa pe Părintele Protopop de la 
Urziceni că Dumitru C. Apostolescu, comerciant din București, Strada Piaţa Halelor, Nr. 17, 
originar din Iazu a dăruit Bisericii din Iazu o Sfântă Evanghelie îmbrăcată în argint iar S�nţii 
Evangheliști și copcile poleiţi cu aur De asemenea, în mai multe rânduri ajutase sfântul lăcaș.

La 28 iulie 1925, Părintele Iconom Andrei Petru se scuza faţă de Protoiereul de la 
Urziceni, întrucât, �ind suferind, nu putea veni personal ca să ridice Sinodicul, pe care îl 
achitase anterior, și ruga a-i � trimis prin poștă, ceea ce s-a și întâmplat. Era vorba despre 
un registru în care urmau a � înscrise evenimentele importante din viaţa comunităţii și a 
bisericii din Iazu. Nu s-a găsit acest Sinodic în zilele noastre. 

La 17 august 1925, Părintele Iconom Andrei Petru trimitea protoieriei 100 lei pentru 
biserica ortodoxă de la Ierusalim.

La 8 aprilie 1926 informa pe părintele protopop:
Prin mandat poştal v-am înaintat lei 100, costul celor 2 bilete pentru orfanii de războiu 

trimise de la Sf(ânta). Episcopie şi vă rog a ne con�rma primirea lor.
La 3 septembrie 1926 trimitea 50 de lei colectaţi la 29 august (al doilea hram al 

bisericii) pentru Crucea Roşie.
În Dosarul cu despăgubirile de război, din anul 1926, a�at în Arhiva Protopopiatului 

Urziceni, există un Tablou de personalul bisericesc care a suferit daune la mobilier şi obiecte 
casnice în timpul Războiului din 1916. Din Tablou reiese că Părintele Iconom Andrei Petru 
a fost despăgubit cu 1.000 lei, conform sentinţei 723 din 4 octombrie 1920 a Comisiunii 
II Comunale de la Judecătoria Ocol. Slobozia-Ialomiţa.

Părintele Iconom Andrei Petru oferea în anul 1927, prin ginerele său, Preotul 
Constantin Popescu, de la Parohia Sfântul Andrei-Palas C.F.R., din Constanţa, 1000 lei 
pentru construirea Seminarului de la Constanţa.

De asemenea, împreună cu întregul Comitet parohial strânsese câteva mii lei, pe care 
promitea a-i înainta în primăvara aceluiași an, când aveau să �e vândute prin licitaţii și 
produsele strânse tot pentru acel scop.

Actul de donaţie, trimis Preas�nţitului Părinte Gherontie, a apărut în Revista Eparhiei 
Constanţa, Tomis, ianuarie-februarie 1927, p. 30, sub titlul Un exemplu de sacri�ciu şi îndemn:

„Prea S�nte Stăpâne,/ Pătruns de adevărul frumosului apel al Prea S�nţiei Voastre, 
publicat în Revista noastră Tomisul pe luna Noiembrie a(nul). c(urent)., ofer cu dragoste 
și eu micul meu obol de 1000, una mie, lei prin ginerele meu, Preotul Constantin Popescu, 
din Parohia Palas, în mâinile Prea S�nţiei Voastre, ca ajutor pentru construirea localului 
de seminar din Constanţa și rog pe Milostivul Dumnezeu ca să vă hărăzească cu zile multe 
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și sănătate, spre a vedea cu ochii măreţul local ce va face fală și cinste ostenitorilor și în 
special Prea S�nţiei Voastre.

Cu lista de subscripţii, în mica mea parohie, personal și cu întregul comitet, am strâns 
câteva mii lei, pe care îi voi înainta în primăvară, când se vor vinde prin licitaţii productele 
strânse ș.a. tot pentru acest scop.

Să trăiţi mulţi ani Prea S�nte Stăpân.
Supus Paroh Iconomul Andrei Petru/ Parohia Iazu, Judeţul Ialomiţa”
La 1 noiembrie 1926, a fost numit un cântăreţ, Radu Popescu, pentru parohia la care 

slujea Părintele Constantin Popescu și care era numită Parohia Palas C.F.R. Municipiul 
Constanţa581. Ioan Brumă a fost numit, la 1 aprilie 1927, cântăreţ la Parohia Sfântul Andrei- 
Palas Gară, în locul lui Radu Popescu, demisionat la aceeași dată582.

Ginerele său, Părintele Constantin Popescu, de la Parohia Palas, prin care Preotul 
Iconom Andrei Petru a trimis episcopiei actul de donaţie și banii, s-a născut la 22 ianuarie 
1886 și era licenţiat în Teologie. 

Fusese hirotonit preot în luna noiembrie a anului 1909, pe seama Parohiei Vlădeni, 
Judeţul Ialomiţa, de unde se transferase în luna septembrie a anului 1921 la Parohia Sfântul 
Apostol Andrei – Palas, parohie urbană din cadrul Protoieriei I Constanţa, Eparhia Constanţa, 
care avea 54 parohii și sediul în Constanţa.

Părintele Constantin Popescu scria diferite articole la gazete.
La 1936, Parohia Sfântul Apostol Andrei – Palas avea o casă de rugăciuni zidită în 

anul 1925, 485 familii cu 2005 su�ete, precum și credincioși de altă confesiune 16 familii 
cu 73 de su�ete. Parohia avea 40.000 lei depuși la bancă.

Primul cântăreţ la Palas era Dumitru Boșnacu, născut la 24 ianuarie 1912, absolvent 
al Școlii de cântăreţi Constanţa, numit la 10 octombrie 1930.

Al doilea cântăreţ se numea Ioan Popescu, posibil �ul Părintelui Constantin Popescu, 
se născuse în anul 1911, era absolvent al Școlii de cântăreţi din Râmnicu Sărat și fusese 
numit în anul 1932583.

La 1946, Parohia Sfântul Apostol Andrei era o parohia urbană din cadrul 
Protopopiatului I Constanţa, Eparhia Constanţa, cu reședinţa la Constanţa. 

Faţă de anul 1936, parohia avea casă parohială și 734 familii. 
Părintele Constantin Popescu avea rangul bisericesc de iconom.
Parohia mai avea un preot ajutător în persoana Părintelui Dumitru Chirilă.
Dascăli erau, în această ordine, Iancu Popescu și Voicu Marin584. Aceasta arată că, 

între timp, dascălul Ioan Popescu (numit Iancu în Calendarul Eparhiei Constanţa, probabil 
greșeală de tipar) ajunsese întâiul cântăreţ al bisericii.

581  „Tomis”, ianuarie-februarie 1927, p. 34.
582  „Tomis”, aprilie 1927, p. 32.
583  EPARHIA CONSTANŢA, 10 ani ..., p. 16-19.
584  EPARHIA CONSTANŢA, Calendarul pe anul 1946, Constanţa, 1946, p. 49-50.
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La 18 ianuarie 1927, într-o informare în mai multe puncte către Protoierie, Părintele 
Iconom Andrei Petru arăta printre altele:

4) Prin localuri de cârciumă n-am intrat decât când am fost chemat la vreun serviciu 
religios.

5) La conferinţele de la Pretorat n-am putut lua parte �ind bolnav și nu pot umbla 
cu căruţa la distanţe mari de 20-30 km.

În acea perioadă se făceau eforturi susţinute, și de către Biserică, pentru eradicarea 
acestei grele patimi care este beţia. Preas�nţitul Ilarie rânduise, pentru exemplul bun în 
acest sens, ca preoţii să nu bea prin cârciumi.

La 27 februarie 1927, Părintele Iconom Andrei Petru trimitea Protoieriei, pentru 
înaintare către Preas�nţitul Părinte Gherontie, un raport și o decizie a Epitropiei și 
Consiliului parohial pentru facerea unui pod pentru cor/cafas la Biserica din Iazu.

La 16 martie 1927, Părintele Iconom Andrei Petru informa pe Părintele Protopop 
de la Urziceni:

1) Subsemnatul, �ind redus de boala arterioscleroza la o in�rmitate mare, sunt hotărât 
a cere retragerea mea la pensie cât mai curând, deci nu pot a contribui la în�inţarea sanatoriului 
de la Carmen Silva.

Cântăreţii asemenea nu pot a contribui �indcă sunt într-o poziţie materială slăbuţă.
La 3 aprilie 1927, Părintele Iconom Andrei Petru înainta Protoieriei Urziceni planul 

şi devizul pentru facerea podului pentru cor la biserica noastră, rugându-vă a le înainta la Sfânta 
Episcopie, spre aprobare. La fel proceda şi la 22 aprilie 1927. Documentele erau întocmite 
de Conductorul Şef al Secţiei a II-a tehnice Ţăndărei.

La 8 mai 1927, de asemenea informa: 
Din cauza boale(i) grele ce m-a cuprins, neputând veni în persoană la Proto(i)erie pentru 

primirea salariului cuvenit personalului aceştii parohii pe lunile Ianuarie, Februarie şi Martie 
a.c., (...) am trimis pe cântăreţul Anton C. Stanciu de la biserica noastră şi vă rog a-i încredinţa 
dânsului (...). Cauza de n-am putut veni este ameţeala mare produsă de boala arterioscleroza 
de care sufăr de 5 ani, acuma însă grav de tot, că nu pot sta în sus decât maximum 3-4 ore.

La 30 mai 1927 trimitea Protoieriei Urziceni copie după devizul de construcţie a 
cafasului. La aceeaşi dată trimitea Protopopiatului Urziceni suma de 8260 lei pentru 
construirea Seminarului de la Constanţa.

La 18 august 1927, Părintele Iconom Andrei Petru ruga Protoieria Urziceni să 
informeze Sfânta Episcopie pentru a se mulţumi public lui Ioan Popescu, maistru tâmplar 
din Brăila, originar din Iazu, care dăruise bisericii 2 străni artistic lucrate şi zugrăvite în valoare 
de 5000 lei.

În anul 1927, Părintele Iconom Andrei Petru, bătrân și bolnav de arterioscleroză, a 
demisionat, având anii de pensionare585, pentru aranjarea drepturilor la pensie, ca preot586. 

585  „Tomis”, iulie-august 1927, p. 101.
586  „Tomis”, octombrie-noiembrie 1927, p. 27.
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La 3 iunie 1927, părintele cerea Protoieriei Urziceni un certi�cat necesar pentru 
pensionare din care să reiasă că de la 7 mai 1877 până la acea dată fusese preot la Iazu.

La 21 iunie 1927, Părintele Protopop al Protopopiatului Urziceni în Procesul-Verbal 
de inspecţia la Biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae din Comuna Iazu, consemna:

Preotul Paroh Econ(om). Andrei Petru este suferint pentru care motive doreşte să �e scos 
la pensie. Prin muncă şi stăruinţa C(ucerniciei). Sale s-a împrejmuit biserica şi cimitirul şi s-a 
făcut un pod pentru cor la biserică.

La 24 iunie 1927, Părintele Iconom Andrei Petru trimitea Protoieriei Urziceni o 
cerere însoţită de 3 acte cerute de lege, pentru a � trimise S�ntei Episcopii a Tomisului ca 
să �e scos la pensie cu data de 1 septembrie 1927.

În numărul din septembrie 1927 al Revistei eparhiale Tomis, p. 31, Parohia Iazu era 
trecută în Lista Parohiilor vacante din Eparhia Constanţa, Protoieria a II-a Urziceni, Judeţul 
Ialomiţa, pentru ca în numărul din octombrie-noiembrie 1927, p. 27, al aceleiași publicaţii, 
să a�ăm că Parohia Iazu era vacantă de la 1 septembrie 1927.

Revista o�cială a Eparhiei Constanţa din octombrie-noiembrie 1927, referindu-se 
la hirotonia unui nou preot pentru Parohia Iazu, Dumitru C. Dumitrescu, scrie despre 
pensia vrednicului Preot Econom Andrei Petru587.

La data de 30 noiembrie 1927 există un Proces-verbal de predare-primire a 
Inventarului Bisericii parohiale din Iazu, dar nu direct între Preoţii Andrei Petru, demisionat 
şi Dumitru Dumitrescu ci între Părintele Andrei Petru şi Consiliul Parohial cu epitropii şi 
urmând a � semnat de Părintele Dumitru Dumitrescu.

La 7 decembrie 1927, Părintele Dumitru Dumitrescu trimitea Părintelui Protopop 
de la Urziceni o copie după procesul-verbal de mai sus, cu explicaţia:

Ne-am gândit că, din cauza timpului greu al iernei, nu puteţi veni pe aici curând.
La 14 decembrie 1927 Părintele Iconom Andrei Petru primea, prin Părintele Paroh 

Dumitru Dumitrescu carnetele de reducere pe cale ferată pentru sine şi soţia sa Elena.
A decedat după 23 iulie 1930, dată la care lăsa o fotogra�e bisericii pe care o slujise 

50 de ani şi 7 luni, după propria sa mărturie.
Părintele Iconom Andrei Petru şi-a educat foarte frumos copiii. O fată a ajuns 

preoteasă. În martie 1939, Parohia Iazu mulţumea lui Nicolae A. Petrescu, din Bucureşti, 
�ul Părintelui Andrei Petru, pentru un rând de veşminte în valoare de 14.000 lei588.

Învăţătorul Costea Broască a în�inţat, la 1936, în Iazu o farmacie şcolară, pe care, 
din respect pentru personalitatea părintelui, a numit-o Farmacia şcolară Preot Andrei 
Petru589.

587  „Tomis”, octombrie-noiembrie 1927, p. 27.
588  „Tomis”, martie 1939, p. 44.
589  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar nr. 627/1944, f 7f.
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 Preotul MANEA GEORGESCU 
(1898 – 1902, supranumăr în Parohia/Biserica din Iazu; 8 noiembrie 
1902-ianuarie 1924, preot supranumăr al Parohiei Iazu, în Biserica S�nţii 
Voievozi/S�nţii Arhangheli din Brătianu/Scânteia; februarie 1924-1 
ianuarie 1933, paroh în Parohia/Biserica S�nţii Voievozi/S�nţii Arhangheli 
din Brătianu/Scânteia)

Din 1898, la Parohia Iazu a venit al doilea preot supranumăr, Părintele Manea 
Georgescu. Primul preot supranumăr era Părintele David Iliescu (până la 

1904). Din Anuarul bisericesc de la 1909 şi după unele acte din Arhiva Protopopiatului 
Urziceni, din 1926 şi 1923 (Registrul cu personalul bisericesc şi istoricele bisericilor), a�ăm că 
Părintele Manea Georgescu s-a născut la 15 mai 1861 (în Comuna Slujitori-Alboteşti, 
Judeţul Brăila), era absolvent de Seminar inferior/ Grad I (4 clase de seminar). A fost numit 
la Iazu la 11 iunie 1898, venind prin transfer de la Tătaru - Brăila590.

Dintr-un Tabel (din Arhiva Protoieriei Urziceni) de funcţionarii, agenţii, lucrătorii, 
oamenii de serviciu, etc., ai statului, judeţelor, comunelor şi instituţiilor de binefacere a�aţi în 
serviciu pe ziua de 1 iunie 1922, în care erau înscrişi dascălii, a�ăm că, la Iazu, preot 
supranumăr era Părintele Manea Georgescu numit în octombrie 1883 şi avea 3 copii (este 
vorba doar despre copii pe care-i avea acasă în îngrijire). 

Dintr-o adresă din 5 august 1924 a Părintelui Manea Georgescu către protoierie 
precum şi din Registrul de la 1923, a�ăm că a fost hirotonit în 6 septembrie 1883 pentru 
Comuna Smirna, Judeţul Ialomiţa, transferat în 1884 în Comuna Lacu Rezii, Judeţul Brăila 
apoi, în 1894, în Comuna Tătaru, Judeţul Brăila iar în 1898 în Comuna Iazu, Judeţul 
Ialomiţa. În 1924 fusese numit preot paroh la nou în�inţata Parohie Brătianu.

Într-o adresă din 15 martie 1924, către Protoieria Urziceni, Părintele Manea 
Georgescu informa că avea 6 copii: o fată de 38 de ani (născută la 1886), căsătorită; un băiat 
de 35 de ani (născut la 1889), necăsătorit, funcţionar; o fată de 32 de ani (născută la 1892), 
căsătorită; o fată de 27 de ani (născută la 1897), văduvă; un băiat de 25 de ani (născut la 
1899), student la Politehnică şi o fată de 22 de ani (născută la 1902). Primii trei se întreţineau 
singuri iar ultimii trei erau în îngrijirea părinţilor. 

La 21 august 1924, Părintele Iconom Andrei Petru informa Protoieria Urziceni că 
Părintele Manea Georgescu de la Parohia Brătianu şi-a căsătorit una din ultimele două fete, 
la 7 august 1924 (în post, n.n.) rămânându-i acasă băiatul student şi o fată divorţată din 
prima căsătorie.

Din evenimentele ulterioare venirii sale la Parohia Iazu, putem deduce că Părintele 
Manea Georgescu se ocupa de la început de nevoile religioase ale Satului Nou – Brătianu.

Satul a fost întemeiat în anii 1894-1895, pe baza Legii însurăţeilor, de către săteni 
originari din sate brăilene (Filiu, Cioara, Zăvoaia ș.a.) și buzoiene (Bozioru, Brăești, 

590  Anuar 1909, p. 62.
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Bălănești ș.a.). Înainte existase acolo un cătun, zis Târla La Gologanu, iar satului întemeiat 
i s-a zis Satu Nou, apoi Brătianu, în onoarea marelui om politic și de stat al României 
moderne, Ion C. Brătianu. Autorităţile comuniste i-au schimbat numele în anul 1948, după 
o�ciosul de presă al P.C.R.

Biserica parohială se a�ă în centrul satului, pe strada principală, mărginită în partea 
de est de Grupul Şcolar Agricol Scânteia, la sud de Primăria Scânteia, la vest Strada Ştefan 
cel Mare, iar la nord de sediul fostului C.A.P. 

În anul 1898 a venit primul preot, Manea Georgescu, care a construit o clopotniţă din 
lemn, meşter �ind Constantin Râureanu, în anul 1901. Din iniţiativa aceluiași preot şi din 
dorinţa credincioşilor, cu ajutorul moral al Preotului Andrei din Comuna Iazu, s-a construit 
biserica. Fondul necesar pentru construirea acesteia a fost strâns numai de la credincioşii 
din localitate, care şi-au închiriat o parte din pământuri pe o perioadă de trei ani. 

În anul 1900 s-a contractat construcţia bisericii, de către antreprenorul Lazăr 
Teodorescu din Comuna Griviţa. 

În anul 1901 s-a făcut cărămida în sat şi s-a adus piatra pentru temelie, de la Hârşova. 
Biserica a fost construită de zidari veniţi de la Buzău, de unde au venit şi pictorii zugravi, 
care au terminat lucrările în anul 1902. 

În acelaşi an, de praznicul S�nţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, s-a făcut s�nţirea 
bisericii. Biserica a depins de Parohia Iazu până în ianuarie, când a devenit parohie de sine 
stătătoare.

În anul 1942, biserica a fost din nou învelită cu tablă galvanizată, costul lucrărilor 
�ind suportat de către credincioşi. 

Biserica a fost res�nţită la data de 28 mai 1967, de către Episcopul Antim Târgovişteanu 
– vicar patriarhal - şi un sobor de preoţi. În anul 1990, i s-a adăugat clopotniţa actuală, prin 
strădania Preotului Mănăilă Leu. 

Între anii 1998-2003, s-au executat lucrări de consolidare cu stâlpi de beton şi 
contraforţi cu subzidire, s-a renovat exteriorul cu sprijinul material atât al credincioşilor, al 
câtorva societăţi agricole din zonă, cât și al Consiliului Local Scânteia. De asemenea, s-a 
realizat şi o nouă pictură, în tehnica in secco, între anii 2002-2004. 

În anul 2005, sfântul lăcaş a fost dotat cu mobilier nou, strane, iconostase, uşi 
exterioare sculptate în lemn de stejar şi s-a înlocuit vechea tâmplărie din lemn, cu una nouă, 
cu geam termopan.

În anul 2006, la data de 20 august, biserica a fost res�nţită de către Preas�nţitul 
Părinte Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor. 

La 1906, Părintele Manea Georgescu făcea parte din Comisia de cenzori al Băncii 
populare Ion Eliade Rădulescu, din Iazu591. La 1911 îl găsim casier al Băncii Populare Unirea 
din Brătianu592.

591  A.V. URSESCU, Anuarul ..., p. 161.
592  Anuarul SOCEC. România și capitala București, anul al 2-lea, 1911, Editura Librăriei Socec&Co. București, p. 395.
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La 1907, vizitând Parohia Iazu, Părintele Iconom Nicolae Alexandrescu, Protoiereul 
Judeţului Ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Manea Georgescu:

5. Biserica �lială cu hramul S�nţii Voievozi din cătunul Brătianu,
pendinte de Comuna şi Parohia Iazu,
cu o populaţiune de 350 familii, 
(cu biserică) de zid, construită în anul 1902, (care) se a�ă în bună stare, atât pe 

dinăuntru cât şi pe dinafară, unde urmează a i se vopsi cu ulei �ert după înveliş.
S�ntele vase – în stare bună şi curată, 
cărţile de ritual – în stare bună şi bine păstrate, 
veşmintele preoţeşti – curate, strânse şi bine puse (o) parte într-un dulap şi (o altă) 

parte în(tr-) o �ridă din altar,
Sfântul Antimis – curat şi în stare bună, însă cu s�nte părticele pe el,
Sfânta Împărtăşire şi Sfântul Mare Mir – îndeajuns şi bine conservat,
iar colimvitra – în stare bună dar murdară.
Sfeşnicele de pe Sfântul Prestol, sfeşnicele împărăteşti - cu două lumânări din ceară falşă,
candelele de argint şi policandrul de alamă în stare bună de curăţenie cu întreaga biserică.
Clopotniţa din lemne şi scânduri şi învelită cu tablă de �er – în stare bună,
iar curtea biserici(i) – împrejmuită cu uluci de scânduri în stare bună şi curăţită de 

buruieni.
Starea religioasă-morală a parohienilor este bună, cu toate că a(i)ci se găsesc patru 

cazuri de concubinagiu, 
ei merg regulat la biserică şi Cucernicul Preot supranumerar până în prezent le-a 

ţinut patru predici,
iar dintre viţiuri cel al beţiei se observă puţin.
Starea morală a personalului bisericesc este bună,
iar starea economică-socială a locuitorilor este bună,
ei se ocupă numai cu agricultura593.
La 1908, vizitând Parohia Iazu, Părintele Iconom Nicolae Alexandrescu, Protoiereul 

Judeţului Ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Manea Georgescu:

9. Biserica �lială
cu hramul „S�nţii Voivozi”,
din Cătunul Brătianu, pendinte de Comuna și Parohia Iazu, 
de zid, mare și falnică,
având trei turle, din care două la frontispiciu
învelită cu tablă de �er,

593  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 232/1907, f. 83v-84f.
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cu o populaţiune de 400 familii,
atât pe dinafară, cât și pe dinăuntru se a�ă în stare bună și curată.
S�ntele vase de metal în stare bună și curate,
veșmintele preoţești în stare bună, strânse după regulă și puse într-un dulap în sfântul altar,
împreună cu cărţile de ritual, ce se a�ă în stare bună.
Sfântul Antimis în stare bună și curat,
Sfânta Împărtășire și Sfântul Mare Mir – îndeajuns și bine conservat(e),
Colimvitra de aramă în stare bună și curată, 
Sfeșnicile Împărătești de lemn, sfeșnicile mai mici de lemn și cele de metal dupe 

Sfântul Prestol și Proscomidie, candelile de metal și ambele policandre de alamă, toate în 
stare bună și curate.

Clopotniţa biserici(i) din lemne și scânduri, învelită cu tablă de �er, în stare bună,
iar curtea biserici(i) împrejmuită cu uluci de scânduri, în stare bună și curată.
Starea religioasă-morală a parohienilor este bună,
a(i)ci se a�ă două cazuri de concubinagiu, 
ei merg regulat la sfânta biserică 
și nu se bântue de viţiuri,
iar Cucernicul Preot supranumerar Manea Georgescu le ţine predici.
Starea morală a personalului bisericesc parohial este bună.
Starea economică-socială este bună, 
locuitori(i) se ocupă cu agricultura594.
La 1909, vizitând Parohia Iazu, Părintele Iconom Nicolae Alexandrescu, Protoiereul 

Judeţului Ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Manea Georgescu:

6. Biserica �lială
cu hramul „S�nţii Voivozi”,
din Cătunul Brătianu, pendinte de Comuna și Parohia Iazu, 
de zid, mare și falnică,
cu o populaţiune de 420 familii,
atât pe dinafară, cât și pe dinăuntru se a�ă în stare bună și curată,
cu toate odoarele sacre și cele necesare cultului, ce sunt în bună ordine.
Clopotniţa biserici(i) în stare bună,
iar curtea biserici(i) împrejmuită cu uluci de scânduri, în stare bună și curată.
Starea religioasă-morală a parohienilor este bună,
a(i)ci se a�ă zece cazuri de concubinagiu, 
ei merg regulat la sfânta biserică
și nu se bântue de viţiuri,

594  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 238/1908, f. 185v, 193f.
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iar Preotul supranumerar Manea Georgescu le citește predici
și stă în bune relaţiuni cu parohieni(i)595.
La 1910, vizitând Parohia Iazu, Părintele Iconom Nicolae Alexandrescu, Protoiereul 

Judeţului Ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Manea Georgescu:

Din Procesele verbale dresate în cauză şi a(i)ci alăturate, rezultă că Bisericile din Gura-Ialo-
miţa, Ţăndărei, Murgeanca, Piua-Petri, Iazu, Brătianu şi Traian sunt în bună stare (...)596.

La 19 august 1910, în Decisiunea Nr. 3, Epitropia Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae 
din Comuna Iazu şi S�nţii Voievozi din satul Brătianu au avut în vedere cererea Preotului 
supranumerar Manea Georgescu de a cere autorizaţie de la Administraţia Casei Bisericii, 
ca să văruiască Biserica S�nţii Voievozi şi să vopsească �erul de pe biserică şi de pe 
clopotniţă597. La licitaţia ţinută pentru aceste lucrări, din 5 concurenţi a câştigat Teodor 
Ionescu, pentru suma de 540 lei598.

La 1911, vizitând Parohia Iazu, Părintele Iconom Nicolae Alexandrescu, Protoiereul 
Judeţului Ialomiţa, în Procesul-verbal de inspecţie face referiri la pastoraţia Părintelui 
Manea Georgescu:

Din Procesele verbale dresate în cauză la localităţi şi a(i)ci anexate, rezultă că Bisericile 
din Gura-Ialomiţa, Ţăndărei, Piua-Petri, Iazu, cu �liala Brătianu, Traian Griviţa şi Miloşeşti, 
toate sunt în bună stare, curate, în regulă şi înzestrate cu cele necesare cultului599.

La 1912, după ce a vizitat mai multe parohii printre care şi Parohia Iazu, Părintele 
Iconom Nicolae Alexandrescu, Protoiereul Judeţului Ialomiţa, în Raportul către Înalt 
Preas�nţitul Mitropolit, face indirect referire la pastoraţia Părintelui Manea Georgescu:

Din procesele-verbale dresate în cauză la localităţi şi a(i)ci anexate rezultă că bisericile 
parohiale din Piua-Petri, Gura-Ialomiţa, Hagieni, Ţăndărei, Iazu cu �liala Brătianu, Traian 
şi Griviţa, toate sunt în stare bună, curată, în regulă şi cu cele necesare cultului600.

În Dosarul Bugetului anului 1912 al Parohiei Iazu, se a�ă Deciziunea Nr. 1 a 
Epitropiei acestei enorii care dezbătea cererea Părintelui supranumăr Manea Georgescu, 
de la biserica �lială din Brătianu carea dorea ca excedentul bugetar din anul 1911-1912, în 
sumă de 425,50 lei şi excedentul bugetar din anul 1910-1911, în sumă de 184,05 lei să i se 
acorde spre a în�inţa încă un clopot la biserica �lială601.

La 4 septembrie 1913, Epitropia Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din Comuna Iazu 
şi a Bisericii �liale S�nţii Voievozi din satul Brătianu, prin Deciziunea nr. 2, arăta că Preotul 

595  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 4436/1909, f. 45v, 46f.
596  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 4725/1910, f.15.
597  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1647/1910, f. 15.
598  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1647/1910, f. 17.
599  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 5808/1911, f. 14.
600  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 4770/1912, f. 13.
601  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1685/1912, f. 10.
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supranumerar Manea Georgescu, de la Biserica �lială, cerea a se interveni la Administraţia 
Casei Bisericii ca să permită în�inţarea a încă unui clopot, mai mare, la Biserica parohială602.

Conform Deciziunii Nr. 1 din 20 februarie 1914, la iniţiativa Preotului Manea 
Georgescu, Epitropia Bisericilor Sfântul Ierarh Nicolae din Comuna Iazu şi S�nţii Voievozi 
din Satul Brătianu a aprobat achiziţionarea unui al doilea clopot la Biserica din Brătianu, 
mai mare, în greutate de 170 kg, plătit cu 4,50 lei pe kilogram (=765 lei), plus balansierul 
de 60 kg plătit cu 1,50 lei pe kilogram (=90 lei), după oferta lui Nicolae Ionescu (în total 
855 lei).

Pentru cumpărarea acestui clopot se cerea aprobarea Administraţiei Casei Bisericii 
pentru ridicarea unor sume de la (Casa de Economii şi) Consemnaţiuni şi se preciza că se 
va face şi colectă printre enoriaşi.

Părintele Andrei Petru a trimis Adminstratorului Casei Bisericii această decizie, la 
20 februarie 1914, prezentând ofertele: 4 lei/kg – oferta Alexandru Spireanu şi 4,50 lei/kg 
– oferta Nicolae Ionescu.

Rezoluţia a fost următoarea:
Nu putem aproba decât oferta cea mai avantajoasă, cu 4 lei kilogramul.
La 10 martie 1914, într-o cerere a locuitorilor Satului Brătianu către Adminstratorul 

Casei Bisericii, se arăta că aveau deja un clopot de la Alexandru Spireanu iar în luna februarie 
1914, Alexandru Spireanu adusese un clopot la Biserica din Iazu, clopote de care ei erau 
nemulţumiţi, preferând să dea 50 de bani în plus la �ecare kilogram (diferenţa dintre 4,50 
lei – oferta lui Nicolae Ionescu şi 4 lei – oferta lui Alexandru Spireanu). Ei precizau că ceea 
ce confecţiona Alexandru Spireanu puteau lua de la Nicolae Ionescu cu doar 3 lei pe 
kilogram însă, spuneau ei: noi nu căutăm (i)e�inătatea, ci căutăm calitatea.

Ei solicitau Administratorului să aprobe oferta lui Nicolae Ionescu, deşi era mai 
costisitoare, obligându-se să contribuie şi ei, sperând să aibă clopot nou până la Învierea 
Domnului603.

La 18 septembrie 1922, Părintele Protopop de la Urziceni adresa o scrisoare către 
Înalt Preas�nţitul Mitropolit de la Bucureşti cerând S�nte Antimise întrucât:

Preotul Manea Georgescu, delegat la Parohia Murgeanca, acest judeţ, prin raportul său 
No. 13/(1)922 (primit la 9 septembrie 1922, n.n.), ne face cunoscut că atât Biserica parohială 
Sf(ântul). Nicolae, din Comuna Murgeanca cât şi Biserica �lială Sf(ântul). Ierarh Vasile din 
satul Valea Ciorii n-au Sf(inte). Antimise.

La 22 februarie 1923, Părintele Manea Georgescu, într-o înştiinţare către Protoiereul 
Protopopiatului Urziceni, trimitea 10 lei pe exerciţiul anului 1922, ca fond pentru Sfânta 
Mitropolie din suma ce se adunase la Cutia milelor şi, totodată, mai arăta:

602  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1662/1913.
603  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1650/1914.
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Totodată aduc la cunoştinţa Prea Cucerniciei Voastre că Sf(intele). Antimise cerute pentru 
Bisericile Parohi(e)i Murgeanca încă nu a(u) sosit, deşi am raportat de sunt patru luni şi vă rog 
a interveni din nou pentru a ni se trimite �ind de absolută nevo(i)e.

Rezoluţia protoiereului la 27 februarie 1923 era: 
C(ucernicului) Preot Paroh (al) Com(unei). Murgeanca/ V-am comunicat că 

pentru a se putea lua Sf(intele). Antimise de la Sf(ânta). Mitropolie, să vă duceţi în persoană 
întrucât eu am arătat că lipseşte şi Sf(ânta). Mitropolie a aprobat să vă dea Sf(intele). 
Antimise cerute cu Ord. No. 3701/(1)922.

Aceste demersuri nu le putea face Părintele Manea Georgescu decât în calitatea sa 
de Preot suplinitor/delegat la Parohia Murgeanca, funcţie în care îl găsim şi în primele 2 
luni din trimestrul ianuarie 1923, după cum arăta la 5 martie 1923, când anunţa Protoieria 
Urziceni că nu-şi primise drepturile salariale pe trimestrul octombrie 1922, pentru 
suplinirea îndeplinită.

Pentru că Parohia Iazu şi Murgeanca aparţineau Mitropoliei Ungrovlahiei, cererile 
şi rapoartele Părintelui Manea Georgescu sau ale protopopului de la Urziceni se adresau 
la Bucureşti. Între timp, la 10 martie 1923 s-a în�inţat Episcopia Tomisului/Constanţei şi 
Parohia Iazu a intrat sub jurisdicţia acesteia.

La 19 mai 1923, Biserica �lială din Brătianu a fost inspectată de Părintele Protopop 
de la Urziceni, care, în raportul către Episcopia Constanţei arăta:

Biserica �lială din Com(una). Brătianu, inspectată în ziua de 19 mai. Biserica este în 
stare bună şi cu cele necesare cultului.

În Procesul-verbal de inspecţie din 19 mai 1923, părintele protopop scria:
Biserica este îngrijită de Pr(eotul). Manea Georgescu, ca preot supranumerar.
În Tabloul de cucernicii preoţi care fac parte din Seria II a Conferinţelor Generale Preoţeşti 

din cuprinsul acestei Proto(i)erii (Urziceni, n.n.) în ziua de 30 şi 31 mai 1923 este trecut şi 
Părintele Manea Georgescu, de la Parohia Brătianu, Comuna Iazu, etatea 62, dacă a avut 
conferinţa scrisă - .

La 18 septembrie 1923, �lia Brătianu a Parohiei Iazu era inspectată de Părintele 
protopop de la Urziceni constatând despre pastoraţia părintelui următoarele:

Această biserică �lială este îngrijită de Pr(eotul). Manea Georgescu, absolvent a 4 clase 
seminariale. Se bucură de încrederea enoriaşilor. Epitropii împreună cu toţi enoriaşii cer să se 
ridice această biserică �lială la rangul de biserică parohială.

Într-un Tablou, din 1923, cu preoţii înscrişi în Asociaţia Generală a Clerului Român 
Ortodox din Judeţul Ialomiţa este înscris şi Părintele Manea Georgescu cu 20 lei.

La 11 martie 1924, Părintele Protopop de la Urziceni arăta Preas�nţitului Episcop 
de Constanţa că până la declararea �liei Brătianu drept parohie, slujitorii Bisericeşti de aici, 
Părintele Manea Georgescu şi dascălul Tudor I. Stanciu, fuseseră plătiţi de comună şi cerea 
ca din acel moment, odată cu în�inţarea noii parohii, aceştia să �e trecuţi la plata de către 
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stat. De asemenea venea cu precizarea că hramul bisericii noii parohii era S�nţii Voievozi, 
nu Sfântul Nicolae.

În Tabloul de cucernicii preoţi care fac parte din Seria II a Conferinţelor Generale Preoţeşti 
din cuprinsul acestei Proto(i)erii (Urziceni, n.n.) în zilele de 21 şi 22 mai 1924 este trecut şi 
Părintele Manea Georgescu, de la Parohia Brătianu, Comuna Iazu, etatea 63, dacă a avut 
conferinţa scrisă nu .

Biserica parohială din Brătianu a fost inspectată în ziua de 28 mai 1924. Era în stare 
bună şi poseda toate cele necesare cultului. 

La inspecţia protopopului de la Urziceni din ziua de 11 august 1925, biserica avea 
cele necesare cultului dar necesita reparaţii. 

La 16 iunie 1924, Părintele Manea Georgescu trimitea protoieriei pentru Sfânta 
Episcopie 40 de lei strânşi prin chetă în zilele de S�nţii Constantin şi Elena şi Rusalii.

La inspecţia protopopului de la Urziceni din ziua de 24 octombrie 1925, biserica era 
în stare bună şi poseda toate cele necesare cultului. 

La 16 ianuarie 1925, Părintele Manea Georgescu trimitea Protoieriei Urziceni o dare 
de seamă privitoare la sumele colectate prin Cutia Milelor pe anii 1922-1924. Cei din anii 
1922-1923 se distribuiseră în diverse locuri, la inundaţii de la Murfatlar-Dobrogea, la 
construcţia de spitale sau biserici. Colecta din 1924 se făcuse pentru în�inţarea unui spital 
în Judeţul Făgăraş.

La 7 aprilie 1926, Părintele Manea Georgescu informa Protopopiatul Urziceni că 
achitase contravaloarea abonamentelor la Tomis, pe anul 1926, pentru sine, cântăreţ şi 
Epitropie, precum şi pentru Festival.

La 7 decembrie 1926, Părintele Manea Georgescu raporta Protoieriei Urziceni 
cauzele pentru care nu putuse strânge decât 3.000 lei pentru construcţia Seminarului de la 
Constanţa: în vara anului respectiv şi ţevile de scurgere ale bisericii; văruise biserica; cu 
câteva zile înainte de începerea colectei pentru seminar, un grup de sinistraţi din Ardeal 
umblaseră după pomană prin sat; cei care donaseră ţineau socoteala celor care refuzaseră, 
ajungându-se chiar la bătăi; nu fusese însoţit de primar şi învăţător; în acel an ogoarele 
fuseseră distruse de grindină. De asemenea, părintele făcea propunerea ca, pentru o 
strângere mai e�cientă de fonduri, să �e trimişi prin parohii călugări cu pantahuze.

În Dosarul cu despăgubirile de război, din anul 1926, a�at în Arhiva Protopopiatului 
Urziceni, există un Tablou de personalul bisericesc care a suferit daune la mobilier şi obiecte 
casnice în timpul Războiului din 1916. Din Tablou reiese că Părintele Manea Georgescu a 
fost despăgubit cu suma de 3.000 lei.

La 30 aprilie 1927, Părintele Manea Georgescu făcea o cerere de concediu pentru 
perioada 3-7 mai, precizând că va � înlocuit de Părintele Paroh din Parohia Murgeanca.

La 21 iunie 1927, inspectând Parohia Brătianu, Părintele Protopop de la Urziceni, 
la Observaţii, consemna:
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Biserica are nevoie de mici reparaţiuni în interior. Prin stăruinţa Preot(ului). Manea 
Georgescu, parohul bisericii, s-a adunat fondul necesar pentru facerea clopotniţei. Sectanţi nu sunt.

La 27 aprilie 1930, Cercul pastoral Slobozia-Ialomiţa a ţinut şedinţă la Parohia 
Brătianu. Toţi membrii cercului au fost prezenţi. Dimineaţa s-a o�ciat Sfânta Liturghie în 
sobor. Evanghelia zilei a fost explicată de Părintele Ioan Bercuşi, de la Parohia Sudiţi. 
Şedinţa publică nu s-a ţinut604.

Preotul Manea Georgescu a lipsit de la şedinţele Cercului Slobozia Nouă-Ialomiţa 
ţinute la Parohia Traianu, în 30 august 1931605 şi la Parohia Slobozia Nouă, în 27 septembrie 
1931606.

La 21 iunie 1931, Cercul Pastoral Slobozia Nouă-Ialomiţa a ţinut şedinţă în Parohia 
Brătianu, având următoarea desfăşurare: Toţi membrii Cercului au fost prezenţi. Serviciul 
divin s-a o�ciat în sobor. Predică Părintele M. Drăghici – (Parohia) Smirna despre bunurile 
spirituale ca mijloc de mântuire. La urmă s-a o�ciat parastas pentru eroii neamului. Şedinţa 
intimă s-a ţinut în casa preotului respectiv şi s-a discutat asupra impozitului profesional. Şedinţa 
publică nu s-a ţinut607. 

Învăţătorul Mihail M. Ionescu scria în 1943, în Monogra�a sa despre localitatea 
Brătianu, că: Biserica s-a terminat la 1 septembrie 1902 şi s-a s�nţit la 8 noiembrie 1902, dată 
când îşi serbează hramul, numindu-se biserica S�nţii Voievozi.

Primul preot în această biserică a fost Preotul Manea Georgescu, (cel) care a stăruit şi 
pentru construcţia ei. 

Preotul Manea Georgescu a slujit Sfântul Altar al acestei biserici până în anul 1933.
În anul 1932, a venit Preotul Ioan D. Leonte şi a slujit împreună cu Preotul Manea 

Georgescu timp de un an, având satul împărţit în sectoare.
În anul 1933, Preotul Manea Georgescu a ieşit la pensie, retrăgându-se la Bucureşti.
Din 1933 şi până la 1940, Preotul Ioan Leonte a slujit singur.
În 1940, i-a venit preot ajutător Preotul Ilarie Iordănescu, care a stat până în 1942, dată 

când a plecat şi a venit în locu-i Preotul Velicu V. Caraivan, care funcţionează şi astăzi.
Cântăreţi au fost: Sterie Popescu, Teodor Popescu, Tudor Albu, care este şi astăzi, Ştefan 

Uncu, astăzi cântăreţ la Patriarhie608.
La 1 ianuarie 1933, Preotul Manea Georgescu a demisionat pentru a-şi regula 

drepturile la pensie609.
Părintele Manea Georgescu a slujit la Parohia/Biserica S�nţii Voievozi/S�nţii 

Arhangheli din Brătianu/Scânteia în perioada 8 noiembrie 1902-1 ianuarie 1933, �ind 

604  „Tomis,” noiembrie 1930, p. 379.
605  „Tomis”, octombrie 1931, p. 311.
606  „Tomis”, noiembrie 1931, p. 339.
607  „Tomis”, august 1931, p. 240.
608  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 1044/1943. Textul citat îl găsim aproape identic la A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 

486/1946.
609  „Tomis”, martie 1933, p. 93.
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urmat de alţi Preoţi: Ioan D. Leonte (născut în anul 1909, absolvent seminar gr. II; 1 
decembrie 1932 data hirotoniei/1 ianuarie 1933 data numirii-1982), Velicu V. Caraivan 
(1942-1975), Ilarie/Ilarion Iordănescu (1940-1942) transferat de la Parohia Moşneni, 
Judeţul Constanţa, la Parohia Brătianu, Judeţul Ialomiţa, ca preot ajutător, la 15 decembrie 
1940), Mănăilă Leu (1979-2010; decedat la 22 ianuarie 2016, înmormântat la Scânteia, la 
24 ianuarie 2016, slujind un sobor de 50 preoţi), Mirel-Mircea Gheorghe (1997 – prezent), 
Ion Daniel Matei (2010 – prezent; transferat în 2010 de la Parohia Gura Văii, Comuna 
Sudiţi-Ialomiţa).

 Preotul Iconom DUMITRU C. DUMITRESCU 
(1 noiembrie 1927- 1 noiembrie 1935)

Părintele Dumitru Dumitrescu s-a născut la 22 septembrie 1906, în Comuna 
Ciulniţa-Ialomiţa. A fost absolvent a 8 clase de seminar şi licenţiat în teologie. 

Pe soţia sa o chema Maria şi au avut doi copii610.
Consiliul Eparhial, Secţia Administrativă a Episcopiei Constanţa, în Şedinţa din 27 

septembrie 1927, printr-un Proces-verbal al Şedinţei din 27 septembrie 1927, 6. Temei. 
No. 3036/(1)927, a aprobat cererea de hirotonie pe seama Parohiei Iazu, vacantă încă din 
1 septembrie 1927, a tânărului seminarist Dumitru C. Dumitrescu, din Ciulniţa, Judeţul 
Ialomiţa, care îndeplinea toate condiţiile pentru a � hirotonit611. Hirotonia în preot a fost 
iniţial programată pentru 26 octombrie 1927612.

Data de 26 octombrie 1927 a hirotoniei sale este con�rmată şi de o adresă, din 23 
februarie 1928, de înaintare a noului Inventar al Bisericii din Iazu (găsit în Arhiva 
Protopopiatului Urziceni), alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru uni�carea Bisericii 
Ortodoxe Române, din 1925, de către Părintele Dumitru Dumitrescu, precum şi de către 
o adresă a Părintelui Dumitru Dumitrescu, din 8 ianuarie 1928, către Protopopiatul 
Urziceni.

Există un Proces-verbal de predare-primire a Inventarului Bisericii parohiale din Iazu, 
dar nu direct între Preoţii Andrei Petru, demisionat şi Dumitru Dumitrescu ci între Preotul 
Andrei Petru şi Consiliul Parohial, are data de 30 noiembrie 1927 şi se încheie astfel:

S-a încheiat prezentul proces-verbal, semnat de noi (Consilierii parohiali, n.n.) şi de 
Pr(eotul). A(ndrei). Petru, urmând ca, la �ne, să semneze şi Părintele D(umitru). Dumitrescu, 
noul paroh.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat provizoriu, întrucât Prea Cucernicul Proto(i)ereu 
respectiv n-a fost de faţă, urmând să-l revadă şi Prea Cucernicia Sa, când va veni la instalarea 
Păr(intelui). D(umitru). Dumitrescu.

Noi am făcut aceasta siliţi, căci vrednicul nostru păstor nu mai putea din cauza boalei.

610  Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Călărași, Fond Protoieria Călărași, Dosar nr. 12/1956-1957, f. 568.
611  „Tomis”, octombrie-noiembrie 1927, p. 27.
612  „Tomis”, octombrie-noiembrie 1927, p. 30.
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La 7 decembrie 1927, Părintele Dumitru Dumitrescu trimitea Părintelui Protopop 
de la Urziceni o copie după procesul-verbal de mai sus, cu explicaţia:

Ne-am gândit că, din cauza timpului greu al iernei, nu puteţi veni pe aici curând.
La 16 decembrie 1927, Părintele Dumitru C. Dumitrescu informa Protoieria Urziceni 

că nu găsise la Parohia Iazu Sfântul Antimis cu semnătura Preas�nţitului Gherontie, ci doar 
pe cel vechi cu semnătura Preas�nţitului Ilarie.

Din adresa de înaintare a Inventarului din 23 februarie 1928, mai a�ăm că în timpul 
pastoraţiei Părintelui Dumitru Dumitrescu, în anul 1927, biserica a primit un nou înveliş 
de �er la acoperiş şi un cafas.

În Inventarul alcătuit de Părintele Dumitru Dumitrescu la data de 23 februarie 1928, 
atrag atenţia câteva obiecte bisericeşti mai deosebite: Două Cruci mici pe Sfântul Prestol, 
de chiparos îmbrăcate cu argint; una linguriţă de argint; Trei perechi de cununii: una de 
�er şi 2 de tinichea; una din cele de tinichea argintată cu argint de China; Două cădelniţe, 
de argint de China; Una candelă la Sfânta Cruce, de zinc; Un rând de s�nte vase, (de) argint 
de China; Două Evanghelii cu litere mari, una îmbrăcată în argint peste tot.

Preotul Iconom Dumitru Dumitrescu a păstorit la Iazu din 26 octombrie 1927, când 
a fost hirotonit/1 noiembrie 1927, când a fost numit de Preas�nţitul Părinte Gherontie, 
Episcopul Eparhiei Constanţa613, până la 1 noiembrie 1935, când a fost transferat la cerere 
la Parohia Ceacu, atunci în Ialomiţa614, azi în Călăraşi, post devenit vacant prin pensionarea 
predecesorului Preot Gheorghe Marinescu şi unde a păstorit până în anul 1984615. 

Documentarea pentru Almanahul Eparhiei Constanţa din 1936 a fost făcută în 1935. 
De aceea numele Preotului Dumitru Dumitrescu apare în dreptul Parohiei Iazu, deşi plecase 
de acolo la 1 noiembrie 1935.

La 9 ianuarie 1928, trimitea Protopopiatului Urziceni suma de 38 lei strânsă la discul 
S�ntei Episcopii pe lunile octombrie-decembrie 1927.

La 19 aprilie 1931, Cercul pastoral Slobozia Nouă-Ialomiţa a ţinut şedinţă în Parohia 
Iazu Toţi membrii Cercului au fost prezenţi. Serviciul divin s-a o�ciat în sobor.

Evanghelia zilei a fost explicată de Părintele Ioan Bercuși. La urmă s-a o�ciat parastas 
pentru eroii morţi în război.

În ședinţa intimă s-a discutat despre ierurgii și uniformizarea lor. S-a �xat apoi 
itinerariul Cercului pe întregul an616.

La 30 august 1931, Cercul pastoral Slobozia Nouă-Ialomiţa a ţinut şedinţă în Parohia 
Traian. Serviciul divin s-a o�ciat în sobor, iar răspunsurile au fost date de cântăreţii cercului.

613  EPARHIA CONSTANŢA, 10 ani ..., p. 85, 91.
614  „Tomis”, octombrie-noiembrie 1935, p. 414.
615  Protopopiatul Călărași. Rădăcini în istorie și în veșnicie. Monogra�e Album, Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, 

Slobozia, 2013, p. 197.
616   „Tomis”, iulie 1931, p. 213.
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A predicat Părintele Dumitru Dumitrescu despre răutatea şi nerecunoştinţa oamenilor 
și Părintele Președinte Ioan Bercuși despre pedeapsa dumnezeiască.

La urmă s-a o�ciat parastas pentru eroii neamului. Ședinţa publică nu s-a ţinut.
A lipsit Preotul Manea Georgescu de la Parohia Brătianu617.
Părintele Dumitru Dumitrescu a fost hirotesit cu gradul de iconom cu ordinul 

1267/1935 al Episcopiei Constanţa și menţinut în anul 1954 cu ocazia repictării Bisericii 
din Ceacu. A urmat cursurile de Îndrumare misionară seria XXII/1955, pentru promovare618.

Calendarul Eparhiei Constanţa din 1946, p. 66, îl menţionează la Parohia Ceacu pe 
Preotul Paroh Dumitru Dumitrescu, fără a preciza şi gradul bisericesc de iconom, deşi 
volumul omagial al aceleiaşi eparhii, din 1936, îl creditează cu acest grad, la p. 91.

Preotul Protopop Iconom NICOLAE MATEESCU (1935-1947)

Preotul Nicolae Mateescu, licenţiat în Teologie, s-a transferat la Parohia Iazu 
de la Parohia Crunţi. Seminaristul Nicolae Mateescu fusese hirotonit pe seama 

Parohiei Crunţi, Judeţul Ialomiţa, în ziua de 15 mai 1928619.
La 1936, Parohia Iazu, parohie rurală de stat, aparţinea Eparhiei Constanţa şi 

Protoieriei IV Cosâmbeşti, care avea Protoiereu pe Părintele Iconom M. Rădulescu, 
Parohul Bisericii Sfântul Nicolae din Cosâmbeşti iar reşedinţa protoieriei era în Comuna 
Cosâmbeşti620.

După 1936 şi înainte de 1939, Părintele Nicolae Mateescu a primit gradul de iconom.
În 1939 conducea Cercul Cultural Barbu Ştefănescu Delavrancea din Comuna Iazu, 

care organiza frecvent serbări, conferinţe, coruri şi diferite consfătuiri621.
La Cercul Pastoral din 10 septembrie 1940, ţinut la Parohia Brătianu din Protoieria 

II Făcăeni s-a făcut următoarea apreciere la adresa Părintelui Nicolae Mateescu: Parohul 
respectiv a făcut pregătiri �umoase. Şedinţa publică cu piesă de teatru. Are cor �umos şi numeros, 
condus de preotul local. Fond bun622.

La conferinţa generală preoţească din 24 iunie 1943 (Seria VII cu preoţii din 
Protoieria II Feteşti a Judeţului Ialomiţa), după citirea subiectelor teoretice, au luat cuvântul 
în completare mai mulţi preoţi, printre care şi Părintele Nicolae Mateescu.

În întâmpinarea Preas�nţitului Episcop, la Gara Ciulniţa, a ieșit Colonelul Leonida 
Popescu, Prefectul judeţului și în orașul Slobozia, în faţa bisericii, Primarul orașului l-a 
primit cu pâine și sare, urându-i bun sosit.

În biserică, după cuvântările Preotului Petre Zam�r, paroh, și a Prefectului Judeţului, 
Preas�nţitul Episcop a mulţumit tuturor, îndemnându-i să �e buni creștini și să �e demni 
urmași ai strămoșilor, îngrijind de biserica - ctitoria lui Matei Basarab.

617   „Tomis”, octombrie 1931, p. 311.
618  Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Călărași, Fond Protoieria Călărași, Dosar nr. 12/1956-1957, f. 569.
619  „Tomis”, iunie-iulie 1928, p. 44.
620  EPARHIA CONSTANŢA, 10 ani ..., p. 85, 91.
621  „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
622  „Tomis”, ianuarie 1940, p. 19.
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La subiectele teoretice au citit Preoţii: T. Manole – Motâlva despre Naţionalism şi 
Creştinism și Gheorghe Ionescu – Bora Creştinismul şi războiul și la cel practic Preotul Ioan 
Mirica – Traian II despre Misiunea preotului în opera de educare a tineretului.

Au luat cuvântul în completare Preoţii Nicolae Scordilă – Valea Ciorii, Vasile Radu 
– Ograda, Nicolae Dobrescu – Amara, Mihai Vasilescu – Griviţa, Nicolae Mateescu – Iazu, Petre 
Zam�r și Gheorghe Sachelarie – Slobozia, T. Oprescu – Frăţilești, I. Negoiţă – Cosâmbești, 
Petre Brătianu – Slobozia-Capelă, Nicolae Borcan – Mărculești și Preotul Constantin Coadă, 
Consilier referent.

La toate seriile şi la �ecare subiect în parte, Preas�nţitul Episcop a luat cuvântul spre 
a lumina în chip desăvârşit �ecare subiect tratat şi, la sfârşitul �ecărei şedinţe, a dat sfaturi 
şi îndemnuri preoţilor de a-şi face datoria şi să �e la înălţimea misiunii lor623.

Părintele Nicolae Mateescu a fost numit în postul de Protoiereu al Circ. II Feteşti, Judeţul 
Ialomiţa, la 1 august 1943, în locul Preotului Virgil Andreescu, transferat la Parohia 
Adormirea Maicii Domnului I din oraşul Constanţa624.

La 1946, Parohia Iazu, parohie rurală de stat, aparţinea Eparhiei Constanţa şi 
Protopopiatului II Ţăndărei, cu reşedinţa în Comuna Iazu şi Protopop chiar pe Părintele 
Paroh de la Iazu, Preotul Iconom Nicolae Mateescu625.

A păstorit la Iazu până în anul 1947. 
La 24 august 1947, Cercul pastoral-misionar Brătianu-Ialomiţa era alcătuit din Preot 

Iconom Ioan D. Leonte şi Preot Velicu Caraivan – Parohia Brătianu, Preot Iconom Nicolae 
Mateescu – Parohia Iazu, Preot Nicolae Scordilă – Parohia Valea Ciorii, Preot Gheorghe 
Petrescu – Parohia Dumitreşti, Preot Teodor Bănculescu – Parohia Murgeanca.

Pe un Evhologhiu bogat (=Molitfelnic), Tipogra�a Cărţilor Bisericeşti, 1910, este o 
inscripţie: 1941/ 5 Aprilie/ Pr(eot). Ec(onom). Nic(olae). Mateescu, Parohia Bis(ericii). 
Sf(ântul). Nicolae/ Com(una). Iazu – Ialomiţa.

Pe un Triod, Bucureşti, 1856, sunt mai multe inscripţii:
Pr(eot). Ec(onom). Nic(olae). Mateescu/ 23.IV.(1)938/ Sfântul Gheorghe a fost în anul 

1938 în ajunul Sf(intei). Învieri a Domnului, adică în Sâmbăta Mare.
Pr(eot). Ec(onom). Nic(olae). Mateescu/ În anul 1943 a fost în Vinerea Patimilor.
Pr(eot). Ec(onom). Nic(olae). Mateescu/ 24.(0)4.1943

Preotul DUMITRU PETCU (1948 – februarie 1976)

Din 1948, Parohia Iazu a fost păstorită de Preotul Dumitru Petcu, născut la 1906, 
venit din Dobrogea și care s-a pensionat în anul 1976.

S-a născut la 25 februarie 1907, în Comuna Ostrov, Judeţul Constanţa. 

623   Consilier referent Preot Constantin COADĂ, Conferinţele generale preoţești și ale cântăreţilor, în „Tomis”, mai-iulie 
1943, p. 31-32.

624  „Tomis”, august-septembrie 1943, p. 37.
625  EPARHIA CONSTANŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69.
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Absolvent a 8 clase seminar.
A mai fost preot la Negureni-Constanţa şi Tonea – Ialomiţa (azi Constanţa).
A fost căsătorit cu Georgeta, casnică, cu care a avut un copil - George, născut la 4 

aprilie 1944.
La 20 ianuarie 1948 deplasându-se la Iazu, Preotul Dumitru Petcu n-a găsit pe 

Părintele Nicolae Mateescu pentru ca acesta să-i predea registrele, arhiva, dosarele şi toată 
averea bisericii. Pe toate acestea le-a luat în primire de la Epitropie şi Consiliul Parohial.

La 1 martie 1948, Sindicatul Unit al Funcţionarilor publici trimitea Parohiei Iazu o 
înştiinţare prin care cerea ca odată cu reţinerea cotizaţiei lunare să se mai reţină �ecărui 
salariat o sumă pentru menţinerea echipei de fotbal a sindicatului în Divizia Naţională B, 
o mândrie pentru sindicat.

La 13 martie 1948, Sindicatul Unit al Funcţionarilor publici trimitea Parohiei Iazu 
o înştiinţare prin care cerea efectuarea unei munci voluntare de 2 ore.

La 31 aprilie 1948, conform unui Proces-verbal, la casa parohială, gardul şi grajdul 
parohiei aveau nevoie de reparaţii mărunte. Se hotăra ca reparaţiile casei parohiale să se 
facă de preotul de curând numit iar celelalte – de către parohie.

La 31 august 1948, Părintele primea de la Protoieria I Călăraşi Procesul-verbal de 
dare şi luare în primire a averii mobile şi imobile a Parohiei Tonea unde funcţionase.

La 5 octombrie 1948 Prefectura Judeţului Ialomiţa informa la adresa parohiei din 
20 septembrie 1948 că nu se putea aproba cererea pentru facerea unei colecte publice şi că 
parohia trebuia să se adreseze Ministerului Cultelor pentru acea aprobare.

La 5 decembrie 1948, părintele paroh declara că are doar o casă; n-avea pământ 
arabil; spunea că a activat ca simpatizant al Frontului Plugarilor; a făcut parte din Crucea 
Roşie, Căminul Cultural şi Comitetul de sănătate din Iazu.

În anul 1948, urmându-se vechiul obicei, s-au turnat lumânări pentru biserică 
(policandru şi sfeşnice) până s-a primit ordinul S�ntei (Arhi)Episcopii, când mucurile s-au 
păstrat şi topindu-se s-a găsit la 31 decembrie 1948 cantitatea de ... kgr.

La 20 august 1949, părintele era anunţat că membrii clerului, preoţi şi cântăreţi, nu 
mai puteau � organizaţi în sindicate, întrucât activau conform Legilor de organizare 
bisericească în Asociaţii profesionale şi cercuri pastorale.

Într-un Proces-verbal din 1949 se arăta: Constatăm. Parohia Iazu, Judeţul Ialomiţa, 
totdeauna a păstrat obiceiul ca în Duminici şi sărbători să aprindă policandru, sfeşnicele 
împărăteşti şi în altar numai din fondul bisericii. Aceste lumânări se procurau din resturile 
de lumânări pe care un epitrop le turna în acest scop.

La 6 decembrie 1949, părintele era rugat de Protoierie să suplinească pe Părintele 
Nicolae  Scordilă de la Valea Ciorii, suspendat pentru nerespectarea unui ordin.

La 25 octombrie 1949, printr-un Contract de închiriere, Părintele Dumitru Petcu 
închiria de la Consiliul Parohial casa parohială, de la 1 aprilie 1949 până la 31 decembrie 
1949, pentru care plătea epitropiei lunar 322 lei, în total 2989 lei. 
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Prin Procesul-verbal din 30 ianuarie 1950 se hotăra ca enoriaşii Parohiei Iazu să 
contribuie benevol, �nanciar sau cu mână de lucru, la reparaţia bisericii.

Prin Procesul-verbal din 31 mai 1950 se hotăra ca Ioan D.D. Bracle, Badea Zetea şi 
Dumitru Grigorescu să �e angajaţi pentru montarea/demontarea schelelor necesare în 
interior pentru spălat biserica, pentru a repara stranele, a spăla catapeteasma. De asemenea 
– Barbu C. Voicu şi D. Grigoraş, din Iazu, pentru spălarea picturii interioare.

În Procesul-verbal din 18 aprilie 1951, alcătuit sub preşedenţia părintelui, se 
consemna: Lucrarea de reparaţie la biserică va începe după Duminica Tomii. Până atunci 
se vor aduce nisipul şi celelalte materiale. Părintele paroh va obţine aprobările necesare şi 
publicarea licitaţiei. Epitropul cu câte un consilier va colecta suma de 100 lei de �ecare 
familie. Porumbul şi orzul proprietatea bisericii va � vândut în scopul terminării lucrărilor 
de reparaţie.

În Procesul-verbal din 7 mai 1951, Părintele Protopop Petre Breteanu consemna că 
s-au strâns materialele şi banii pentru manoperă, pentru începerea lucrărilor de reparaţii la 
biserică, al căror deviz se ridica la 70000 lei. De asemenea, Părintele protopop arata că 
Părintele Dumitru Petcu, în parohiile unde funcţionase înainte de a ajunge la Iazu, 
construise 3 biserici şi o casă parohială.

La 24 iunie 1951, tencuitul interior şi exterior al bisericii era încheiat. Urma a se 
executa văruitul exterior.

La 15 iulie 1951, meşterul Gruzaru din Bucu, nu se prezentase, scriind că e bolnav. 
Se hotăra aducerea lui sau recuperarea de la el a arvunei de 4.500 lei şi angajarea altui meşter.

La 22 iulie 1951, se hotăra a se da un ultimat meşterului Gruzaru.
La 5 august 1951, se hotăra spălarea Catapetesmei, a geamurilor mânjite de var 

interior şi exterior; adunarea crucilor din curtea bisericii lângă clopotniţă.
Sfânta Cruce din Sfântul Altar, din faţa S�ntei Mese, de la Biserica Iazu consemnează 

o pioasă faptă a familiei Părintelui Dumitru Petcu: 
ACEASTĂ SF(ÂNTĂ). CRUCE S-A RENOVAT DE FAMILIA PREOT DUMITRU 

ŞI GEORGETA PETCU. 16 OCT(OMBRIE). 1962. 
Părintele Dumitru Petcu ne-a lăsat, la 1970, un preţios document, Istoricul Bisericii 

din Iazu, în care au fost consemnate multe date din tradiţia locală. În acel an toate parohiile 
Patriarhiei Române au alcătuit asemenea istorice, ataşate în faţa Inventarelor bisericilor.

La 16 februarie 1976 se aproba suplinirea Parohiei Iazu, vacantă prin ieşirea la pensie 
a Preotului Dumitru Petcu, de către Preotul Ioan Popa de la Parohia Gheorghe Lazăr, până 
la ocuparea postului de către un titular.

Preot Iconom Stavrofor CONSTANTIN N. NEACŞU 1976-2011

S-a născut la 30 ianuarie 1939, în Comuna Chiojdeanca, Judeţul Prahova, din 
părinţii Maria şi Nicolae Neacşu. Soţie i-a fost Neacșu Maria, Învăţătoare la 

Școala Generală cu clasele I-VIII din Iazu.
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În perioada septembrie 1948 - iunie 1951 a urmat cursurile claselor primare (I-IV) 
în localitatea Chiojdeanca, Judeţul Prahova.

În perioada septembrie 1951 – iunie 1953 a urmat cursurile claselor gimnaziale 
(V-VII) în localitatea Valea Boului, Judeţul Prahova.

În perioada septembrie 1953 – iunie 1958 a urmat cursurile Seminarului Teologic 
Ortodox Sfântul Neagoe Vodă Basarab din Curtea de Argeș.

În perioada septembrie 1958 – iunie 1962 a urmat cursurile Institutului Teologic de 
grad universitar din București susţinând examenul de licenţă cu tema Războiul și pacea în 
învăţătura principalelor religii actuale, obţinând Diploma de Licenţă în Teologie Nr. 8561 
conform procesului-verbal Nr. 721/27 iunie 1962 și Nr. 630/03 iulie 1962.

În perioada septembrie 1964 – iunie 1968 a urmat cursurile Liceului Mihai Viteazul 
din Slobozia.

Perioada septembrie 1968 – iunie 1972 a urmat cursurile Facultăţii de Istorie-
Geogra�e a Universităţii din București promovând examenul de stat în sesiunea ianuarie 
1973 conform Foii Matricole copie după Registrul Matricol, volum I, nr. 137/1968 și a 
Diplomei nr 125.450 (8050)/04.12.1973.

După terminarea Facultăţii de Teologie a fost încadrat ca profesor de muzică în anul 
1962, în localitatea Slon din Comuna Cerașu, Judeţul Prahova, dar după 5 luni a fost dat 
afară din învăţământ de către regimul comunist pe motiv că avea la baza pregătirii Institutul 
de Teologie și nu facultate laică.

În perioada 1963 – 1964 a fost angajat la Silozul din localitatea Slobozia, ca laborant.
În anul 1964, deoarece Seminarul Teologic nu era recunoscut ca Liceu, a urmat 

cursurile Liceului de matematică-�zică Mihai Viteazul din Slobozia la Seral, absolvit cu 
Diplomă de Bacalaureat.

În perioada septembrie 1964 – iunie 1973 a fost încadrat ca profesor suplinitor de 
muzică și istorie-geogra�e la Școala Generală din localitatea Tovărășia, Judeţul Ialomiţa.

În perioada septembrie 1973 – aprilie 1976 a fost încadrat profesor titular pe postul 
de Istorie-Geogra�e la Școala Generală din localitatea Miloșești, Judeţul Ialomiţa

La data de 26 aprilie 1976 a fost hirotonit întru Diacon în Biserica cu hramul Sfântul 
Gheorghe de la Mânăstirea Cernica.

La data de 27 aprilie 1976 a fost hirotonit Preot pe seama Bisericii cu hramul Sfântul 
Ierarh Nicolae din Parohia/localitatea Iazu, Comuna Scânteia, Judeţul Ialomiţa la Catedrala 
Patriarhală din București, de către Preas�nţitul Episcop Roman Ialomiţeanul, Episcop Vicar 
al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Și-a îndeplinit practica liturgică la Catedrala Patriarhală din 
București.

În perioada 1 aprilie 1976 – 9 noiembrie 2009 a fost preot paroh la Parohia Iazu.
După Revoluţia din 1989 a predat Religia la Școala Generală Iazu în perioada 

septembrie 1990 – iunie 1999 iar între septembrie 1995 – iunie 1999 a predat Noul 
Testament la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia.
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Între 9 noiembrie 2009 – 7 august 2011 (data decesului) ca preot pensionar a fost 
îmbisericit  la Parohia Iazu, pe care o slujise cu devotament până la pensionare.

La data de 9 august 2011 a fost înmormântat în curtea Bisericii.
La 25 aprilie 1977, părintele înainta Arhiepiscopiei Bucureştilor deviz de reparaţii la 

Casa parohială.
La 18 august 1977, cimitirul parohial era administrat de Consiliul parohial, îngrijit 

de un paznic, care se bucură drept plată de folosirea locului viran precum şi de iarba din 
cimitir. Cimitirul mai dispunea de circa 120 locuri de veci. Locurile de veci se acordau 
gratuit.

La 30 septembrie 1976, părintele era invitat la slujba de res�nţire a Bisericii din 
Amara, pentru ziua de 10 octombrie 1976, de către Preas�nţitul Roman Ialomiţeanul.

Părintele emitea la 12 septembrie 1978 o adeverinţă din care reieşea că elevul Eugen 
Bulibaşa, viitor preot, pe atunci elev în anul II la Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti, 
în perioada vacanţei de vară efectuase muncă voluntară la Biserica din Iazu, a cântat la 
slujbele religioase, s-a spovedit, s-a împărtăşit în Postul Adormirii Maicii Domnului.

La 23 noiembrie 1978, ca urmare a apelului Direcţiei Culturale a Judeţului Ialomiţa 
de a sprijini corala Casei de Cultură, Părintele a fost introdus în colectivul de corişti. Pentru 
aducerea la cunoştinţă a programului repetiţiilor era indicat Părintele Ilie Negoiţă.

La 8 august 1979, Protoieria Slobozia înştiinţa Parohia Iazu că Arhiepiscopia 
Bucureştilor a luat act de recepţia de�nitivă a lucrărilor de împrejmuire a cimitirului parohial.

Părintele emitea la 12 septembrie 1980 o adeverinţă din care reieşea că elevul Eugen 
Bulibaşa, elev în anul IV la Seminarul Teologic ortodox din Bucureşti, în perioada vacanţei 
de vară efectuase muncă voluntară la Biserica din Iazu, a cântat la slujbele religioase, s-a 
spovedit, s-a împărtăşit în Postul Adormirii Maicii Domnului.

Părintele emitea la 14 septembrie 1981 o adeverinţă din care reieşea că elevul Eugen 
Bulibaşa în perioada vacanţei de vară efectuase muncă voluntară la Biserica din Iazu, a cântat 
la slujbele religioase, s-a spovedit şi s-a împărtăşit în Postul Adormirii Maicii Domnului.

În volumul Preot Iconom Ioan Mălăescu, Predici, Târgu Jiu, 1914, este următoarea 
inscripţie a Părintelui Constantin Neacşu:

6 iunie 1983/ Duminica Samarinencei. Duminică tristă p(en)t(ru). sat, că toţi oamenii 
cer de la D(umne)zeu apă care să învieze şi să reînvieze natura cea bântuită de secetă, precum 
H(risto)s cerea apă Samarinencei odinioară. 

Fiindcă în to(a)t(ă) vara ac(easta). a fost şi este secetă mare ca cea din (19)46, dar 
oamenii de acum sunt atât de eroi încât, cu mic cu mare, luptă şi zi şi noapte împotriva ac(estei). 
lipse de apă.

Toţi sunt mobilizaţi de P.C.R., de sindicat, de F.D.U.S., de Org(anizaţiile). de tineret şi 
pionieri şi alte organizaţii p(en)t(ru) a pune umărul la a scăpa ţara din restrişte.

Am îndemnat şi eu oamenii să participe cu şi mai mult elan la ac(eastă). îndatorire 
patriotică şi vitală.
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Continuarea inscripţiei de mai sus, pe altă pagină:
12 iunie (1983)/ După o secetă îndelungată, astă noapte 11/12 iunie a căzut o ploaie 

binefăcătoare brazdelor pământului.
Toată lumea zice: avem măcar mămăliguţă, dacă pâinea o să �e mai puţină.
A scăpat şi iarba pentru animale, ceea ce constituia un mare pericol pentru economia ţării 

noastre./ Pr(eot). Constantin Neacşu.
Pe Mineiul lunii Septembrie, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1984, este următoarea inscripţie: 
Parohia Iazu/ Preot Neacşu Constantin/ Viorel
 „Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”.

 Preotul Iconom Stavrofor Consilier Auditor MARCEL-MIHAIL NEACȘU 
(2011- în prezent)
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La BRĂTIANU

La 6 decembrie 1922, Epitropii Parohiei Iazu arătau că Tudor I. Albu, din satul 
Brătianu, născut la 1885, căsătorit, absolvent a 5 clase primare, slujise ca dascăl 

la Biserica din Brătianu de 20 de ani, la recomandarea Părintelui Manea Georgescu, rugau 
pe Părintele Protopop al Protoieriei Urziceni a-i face formele de angajare. Li s-a răspuns că 
Biserica din Brătianu avea cântăreţ în persoana lui Anton C. Stanciu. În alte documente se 
scria că slujise ca dascăl la Biserica din Brătianu de 16 de ani.

La 13 septembrie 1923, Părintele Protopop de la Urziceni trimitea Preas�nţitului 
Episcop al Constanţei un proces-verbal al Epitropiei Bisericii parohiale din Iazu, prin care 
se recomanda a � numit cântăreţ la Biserica �lială din Comuna Brătianu pe Tudor I. Stanciu, 
iar paracliser pe Radu Lica, ambii plătiţi din bugetul Comunei Brătianu, precum arăta 
Decizia No. 6 din 15 iulie 1923 a Consiliului Comunal Brătianu.

Procesul-verbal al Epitropiei Iazu fusese încheiat în ziua de 5 august 1923. Se arăta 
că dascălul de la Iazu nu putea � la toate slujbele de la Brătianu şi se recomanda Tudor I. 
Stanciu, care slujise neîntrerupt timp de 17 ani la Biserica din Brătianu (în alte documente 
slujise din anul 1900) şi-şi efectuase stagiul în armată, �ind demobilizat. Radu Lica, 
recomandat pentru paracliser, avea pe atunci 60 de ani şi slujise la Biserica din Brătianu 
încă de la s�nţirea acesteia, în 1902.

Tudor I. Stanciu s-a născut la 25 decembrie 1885, după acte din Arhiva Protopopiatului 
Urziceni/Parohia Brătianu, în 1886, după Almanahul Episcopiei Contanţa din 1936 (p. 
87) sau în 1887, după Registrul din 1923 al Protoieriei Urziceni, în Comuna Bucu-Ialomiţa. 
S-a căsătorit la 10 mai 1910 şi era fără copii (în 1926). A absolvit 5 clase primare iar din 
punct de vedere militar făcea parte din Contingentul 1907, Regimentul 5 Călăraşi. A luptat 
în campania din 1916-1918. Era cântăreţ practicant, fără şcoală şi fusese con�rmat în 29 
martie 1924.

La 20 septembrie 1923, Sfânta Episcopie a Constanţei trimitea decretele No. 934 şi 
No. 935 de numire a cântăreţului Tudor I. Stanciu şi paracliserului Radu Lica, pentru Biserica 
din Brătianu, cu începere de la 1 septembrie 1923.
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După alt document, la 26 septembrie 1923, Radu Lica primea decretul, emis la 23 
septembrie 1923, de numire ca paracliser la Biserica din Brătianu iar Tudor I. Stanciu – pe 
cel de cântăreţ la aceeaşi biserică. 

La 12 martie 1923, Părintele Andrei Petru arăta Protoiereului că Tudor I. Albu slujea 
ca dascăl la Brătianu �ind plătit de comună, după cum şi-a luat comuna angajament în anul 
1902 la fondarea bisericii, ca să întreţină cântăreţii ce-i va avea.

În ianuarie 1924, �lia Brătianu a Parohiei Iazu a devenit parohie de sine stătătoare.
La 11 martie 1924, Părintele Protopop de la Urziceni arăta Preas�nţitului Episcop 

de Constanţa că până la declararea �liei Brătianu drept Parohia, slujitorii Bisericeşti de aici, 
Părintele Manea Georgescu şi dascălul Tudor I. Stanciu, fuseseră plătiţi de comună şi cerea 
ca din acel moment, odată cu în�inţarea noii parohii, aceştia să �e trecuţi la plata de către 
stat. De asemenea venea cu precizarea că hramul bisericii noii parohii era S�nţii Voievozi, 
nu Sfântul Nicolae.

Tudor I. Stanciu, la 19 februarie 1924, era căsătorit legitim, nu avea copii, avea toate 
drepturile politice. La aceeaşi dată, Părintele Manea Georgescu nu mai recomanda pe 
paracliserul Radu Lica pentru a � salariat la stat din cauza vârstei sale înaintate precum şi 
din cauza lipsei cunoştinţelor necesare.

Tudor I. Stanciu era dascăl la Brătianu şi la 16 februarie 1925, când îşi supăra parohul 
prin anumite invective şi vicii, fapt pentru care a şi fost reclamat de acesta la protoierie, cu 
propunerea de destituire/ înlocuire. La fel se plângea părintele paroh de el şi în data de 3 
august 1927. 

Tudor Stanciu era cântăreţ la Brătianu şi în anul 1936, alături de Ştefan V. Uncu626 
şi în anul 1946, alături de Nicolae Leonte627.

La 6 iunie 1926, Părintele Manea Georgescu trimitea Protoieriei Urziceni o decizie 
a Epitropiei Parohiei Brătianu pentru angajarea lui Gheorghe D. Soare, practicant de mai 
mult timp la Biserica din Brătianu, în postul II de cântăreţ, vacant la acea dată. Era născut 
la 1 iulie 1877, la Bălăneşti-Buzău, avea 4 clase primare, satisfăcuse serviciul militar, nu mai 
fusese dascăl şi era căsătorit legitim şi avea 9 copii: Gheorghe – 21 ani, Maria – 19 ani, Ion 
– 17 ani, Neculai – 14 ani, Frusina – 12 ani, Stana – 7 ani, Ioana – 5 ani, Rada – 3 ani şi 
Oprea – 2 luni.

La 28 noiembrie 1927, Părintele Manea Georgescu atrăgea atenţia Protoieriei 
Urziceni că, deşi cântăreţul Gheorghe D. Soare �gura ca numit provizoriu de la 1 septembrie 
1927, la Parohia Brătianu, în Revista Tomis, septembrie 1927, p. 30, totuşi Parohia Brătianu 
nu primise nici o înştiinţare o�cială privitor la acea angajare.

Cântăreţi la Brătianu au mai fost: Sterie Popescu, Teodor Popescu, Tudor Albu (în 
1923-după 1944), Ştefan Uncu (născut în anul 1909, absolvent de şcoală de cântăreţi şi 

626  EPARHIA CONSTANŢA, 10 ani..., p. 87.
627  EPARHIA CONSTANŢA, Calendarul pe anul 1946, Constanţa, 1946, p. 70.
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dascăl la Brătianu între 1 noiembrie 1933-1 aprilie 1936)628, ajuns cântăreţ la Patriarhie629, 
Nicolae Leonte (în 1946).

Cântăreţul Ştefan V. Uncu a fost transferat de la Parohia Beştepe, Judeţul Tulcea la 
Parohia Brătianu, Judeţul Ialomiţa, la 1 noiembrie 1933630. De la Parohia Brătianu, a fost 
transferat la Parohia Ceacu, atunci în Judeţul Ialomiţa, azi în Călăraşi, la 1 aprilie 1936631. 

La Parohia Brătianu/Scânteia au mai slujit următorii dascăli: - (1994-2002), Constantin 
Stoienel (2004-2010) dascăl şi Sanda Georgeta Stoienel (2012-2016), îngrijitoare. 

 La IAZU

Grigore �ul lui Mincu şi Paracliserul Vasile Popa (la 1865). Primii slujitori 
nehirotoniţi cunoscuţi ai Bisericii din Iazu sunt cei din Lista anului 1865: 

Cântăreţul Grigore sin Mincu şi Paracliserul Vasile Popa632.
Nicolae/Nicu Ionescu a fost cântăreţ la Iazu din 11 aprilie/22 martie 1892, când a fost 

numit, şi până la 1928. 
Dintr-un Registru cu Personalul bisericesc şi Istoricele bisericilor, din 1923, din Arhiva 

Protopopiatului Urziceni, reiese că Nicolae Ionescu s-a născut la 18 mai 1878, la Iazu. A 
mai avut o decizie de numire din Ordinul S�ntei Mitropolii a Ungrovlahiei No. 1540 din 
21 aprilie 1921. Era absolvent a 5 clase primare.

Dintr-un Tabel de funcţionarii, agenţii, lucrătorii, oamenii de serviciu, etc., ai statului, 
judeţelor, comunelor şi instituţiilor de binefacere a�aţi în serviciu pe ziua de 1 iunie 1922, în 
care erau înscrişi dascălii, dar şi din alte acte a�ăm că, la Iazu, dascăl era Nicu/Nicolae Ionescu, 
cântăreţ practicant, căsătorit, cu patru copii, dascăl din 11 aprilie/22 martie 1892. Într-un 
alt Tabel din 1922, se arăta că Nicolae Ionescu, dascăl la Iazu era Reuşit la examen cu 4 
gr(adaţii). Examenul avusese loc în anul 1924 şi l-a promovat cu media 6,33. 

Cântăreţul Nicolae Ionescu este trecut în statele de plată din anii 1898-1899, 1900, 
1903, 1914, 1916 şi 1917 (cu menţiunea mobilizat).

În Bugetele Parohiei Iazu pe anii �nanciari 1908-1909, 1909-1910 şi 1910-1911 sunt 
înscrişi dascălii Nicolae Ionescu şi Constantin Stanciu, a căror remuneraţie era trecută la 
Cheltuielile Bisericii �liale S�nţii Voievozi, din Brătianu633.

Mitropolitul Primat Konon, la 23 septembrie 1918, înainta Ministrului Cultelor, 
Administraţiei Casei Bisericii, Raportul Protopopului de Urziceni Nr. 306 din 31 iulie 1918, 
cu personalul bisericesc demobilizat care-și reluase postul.

628  EPARHIA CONSTANŢA, 10 ani ..., p. 87.
629  A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 1044/1943. Textul citat îl găsim aproape identic la A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 

486/1946.
630  „Tomis”, iunie 1934, p. 156.
631   „Tomis”, mai 1936, p. 161.
632  V.A. URECHIA, Liste ..., f. 351v – 352f, nr. 133.
633  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1690/1908, f. 9, 10v; Dosar nr. 1691/1909, f. 13v; Dosar. nr. 

1647/1910, f. 8, 9v.
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Între preoţii şi dascălii menţionaţi se a�a şi dascălul Nicolae Ionescu, de la Parohia 
Iazu, reîntors la post la 1 iunie 1918634.

În 1920-1921, cântăreţi erau Nicolae Ionescu şi Anton C. Stanciu. La fel în 1923: 
Nicolae Ionescu la Iazu şi Anton C. Stanciu la Brătianu.

Registrul Protopopiatului Urziceni de la 1923 scrie despre el că a servit 32 ani cântăreţ, 
adică ar � slujit până în anul 1924, dar, la 23 ianuarie 1928, într-o adresă de înaintare a 
noului Inventar al Bisericii din Iazu, alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru uni�carea 
Bisericii Ortodoxe Române, din 1925, erau trecuţi drept cântăreţi: I Nicolae Ionescu şi II 
Anton C. Stanciu.

Niţă B. Ionescu (1894-1896, 1898) 
Cântăreţul Niţă B. Ionescu este trecut în statele de plată din anii 1894-1896 şi 1898.
Nicolae Tomescu (1894-1896, 1904 şi 1907)
Cântăreţul Nicolae Tomescu, absolvent a 5 clase rurale/ primare, este trecut în statele 

de plată din anii 1894-1896, 1904 şi 1907.
Constantin Stanciu (1900-1918)
Constantin Stanciu, absolvent a 5 clase rurale/ primare, a fost dascăl între 1900 şi 1918. 

Numele său este trecut în statele de plată din anii 1900, 1903-1904, 1907, 1914, 1916-1917.
În Bugetele Parohiei Iazu pe anii �nanciari 1908-1909, 1909-1910 şi 1910-1911 sunt 

înscrişi dascălii Nicolae Ionescu şi Constantin Stanciu, a căror remuneraţie era trecută la 
Cheltuielile Bisericii �liale S�nţii Voievozi, din Brătianu635.

La 1 mai 1918, dascălul Constantin Stanciu a decedat636.
Anton C. Stanciu (1919-după 1958)
În 2 martie 1919 era numit al doilea cântăreţ la Parohia Iazu în persoana lui Anton 

C. Stanciu.
În perioada 1919 – după 1958, dascăl a fost Anton C. Stanciu, născut la 18 iunie 1900, 

în Iazu, căsătorit cu Paraschiva, casnică, absolvent de 5 clase primare, absolvent de şcoală 
de cântăreţi (sau cu diplomă de asimilare), numit în anul 1919, cu ordinul nr. 687/1919 al 
S�ntei Mitropolii Ungrovlahiei; cântăreţ II în 1936 şi în 1946637. 

Era cântăreţ cu examen de asimilare în 1941; la 1942 era trecut în actele bisericești 
cu școală; dascăl în 1949, 7 mai 1951 şi la 6 decembrie 1958.

A avut 6 copii: Ion născut la 2 aprilie 1921; Radu – 22 mai 1923; Dobre – 12 
septembrie 1925; Drăguţa – 20 septembrie 1927; Marin – 21 ianuarie 1932; Maria – 26 
octombrie 1934. 

A fost numit bugetar plătit de stat din 1/6/21 martie 1919.

634  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 795/1918, f. 42.
635  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 1690/1908, f. 9, 10v; Dosar nr. 1691/1909, f. 13v; Dosar. nr. 

1647/1910, f. 8, 9v.
636  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar nr. 795/1918, f. 21.
637  EPARHIA CONSTANŢA, 10 ani ..., p. 85, 91; EPARHIA CONSTANŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69, 72.
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La 5 decembrie 1948 declara că are pe numele lui 3,75 ha şi pe numele soţiei – 2,50 ha 
teren arabil şi o casă de locuit. 

La 6 decembrie 1958, Părintele Paroh Dumitru Petcu anunţa Protoieria Raion 
Slobozia că dascălul Anton Stanciu avea să �e trecut ca zilier. El reuşise să formeze în biserică 
cântarea omofonă cu 7-8 oameni şi 30-40 fete.

În 1920-1921, cântăreţi erau Nicolae Ionescu şi Anton C. Stanciu. La fel în 1923: 
Nicolae Ionescu la Iazu şi Anton C. Stanciu la Brătianu.

În Procesul-verbal de predare-primire a Inventarului Bisericii parohiale din Iazu, din 
30 noiembrie 1927 este semnat de epitropii C. Stan, D. Enache şi A. N. Loagăr, precum şi 
de Consilierii parohiali: Ivan Gh. Radu, Stan Caicaş, Nicolae Neacşu, D.P. Grigorie, Nae 
Mitu, Nicolae Ionescu-Cântăreţ, Stroe Năstase, Gh. Cristocea şi Stanciu Decu.

La 23 ianuarie 1928, într-o adresă de înaintare a noului Inventar al Bisericii din Iazu, 
alcătuit după Legea şi Statutul organic pentru uni�carea Bisericii Ortodoxe Române, din 
1925, erau trecuţi drept cântăreţi: I Nicolae Ionescu şi II Anton C. Stanciu.

Radu N. Toma (1939 – 1971/înainte de 1977)
Radu N. Toma a fost cântăreţ în perioada 1939 – 1971/înainte de 1977. S-a născut la 

28 iunie 1916, în Iazu, avea diplomă de cântăreţ, iar în armată gradul de sergent. Era 
absolvent al Școlii de cântăreţi în 1941. 

S-a căsătorit cu Florica, casnică. Au avut 6 copii: Adelaida, născută la 1 decembrie 
1939, Traian născut la 26 octombrie 1942, Maria Iustina născută la 16 ianuarie 1944, Nelei 
Iustin născut la 28 iunie 1946, Doina și Toma Ion născut la 6 noiembrie 1957.

În 1939, membru activ al Căminului Cultural Barbu Ştefănescu Delavrancea din 
Comuna Iazu era şi cântăreţul Radu Toma638.

Alături de dascălul Anton C. Stanciu, la Iazu era în 1946 cântăreţul Radu Toma639.
La 5 decembrie 1948 declara că deţine pe numele lui 3,50 ha iar pe numele soţiei 

5,75 ha teren arabil și o casă de locuit. Avea 32 ani.
Era cântăreţ și la 7 mai 1951 și în 1971. La 7 decembrie 1977 se vorbea despre el ca 

despre fostul cântăreţ.
Ilie Florea (înainte de 1949)
În 1949, în actele bisericești, Ilie Florea era numit fostul cântăreţ.
Dumitru Z. Stan (1979 -1989)
În actele anilor 1979, 1986, 1987 și 1989, dascăl era Dumitru Z. Stan.
Nicolae E�imie (2002-2009, 2011-2014) 
Dascăl la Iazu, în perioadele 2002-2009, 2011-2014 și profesor de Religie la Școala 

Ion Roată a fost și teologul Nicolae E�imie, absolvent al Școlii de cântăreţi de la Călărași, al 
Facultăţii de Teologie din Constanţa, Universitatea Ovidius. 

Ionuţ Bucur (2010)

638  „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
639  EPARHIA CONSTANŢA, Calendar pe anul 1946, p. 69, 72.
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În 2010, dascăl a fost Ionuţ Bucur. 
Alin Dumitru Ivancea (din 2014)
În prezent, începând din anul 2014, dascăl este Alin Dumitru Ivancea, absolvent al 

Seminarului Ioan Gură de Aur din Slobozia și al Facultăţii de Teologie din Constanţa, din 
cadrul Universităţii Ovidius și masterand la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din 
București.



214

NEAMURI ŞI PORECLE

01. ANGHEL NEAGU zis TARĂU 64. MANEA

02. ANDREESCU 65. MARIN C. MARIN zis PÂS

03. ANDREI CHIRU zis ICI 66. MIRCIOI DUMITRU zis BOAITĂ

04. ANGHELESCU IOANA zis ROȘCA 67. MARCU ION zis BILĂ

05. ANDREI DUMITRU zis COBE 68. MARCU IOANAzis TÂRNOAGĂ

06. APOSTOL ȘTEFAN zis TANDICĂ 69. MIRCIOI NELU zis FRIPTA

07. APOSTOL ION zis GAGU 70.  MIRCIOI GIGI zis GĂGĂUȘ

08. BOBOCEA 71.  MOLDOVEANU ELENA zisă 
CA�OACĂ

09. BUCUR VASILE zis BORȘ 72. MIHALCEA zis MICUŢU

10. BORDEI 73. MOISE SANDU zis ŢIGANU

11. BULIBAȘA MARCEL zis STUFU 74. MIHAI ION zis NEBUNU

12. BULIBAȘA BIŢA zis CODEL 75. MUȘAT

13. BURCHI GHEORGHE 76. MATACHE zis GURIŢĂ OARBĂ

14. BADEA ION 77. MUȘINĂ

15. BURLACU 78. MIHĂILĂ

16. CHERȘUNARU MANDA zis CIZMARU 79. MOISE

17. CREŢU ION zis TĂTĂU 80. MIRICĂ zis VIDI

18. CAICAȘ 81. MURGU

19. CRĂCIUN NICOLAE zis TROAȘCĂ 82. MISCHIU

20. COMĂNESCU ALEXANDRU 83. NEACȘU MARIAN zis OARU

21. CONDRUZ 84. NICOLAE D�GOȘ zis BORNAZ

22. CRISTOCEA ION zis LEV 85. NEAGU ION zis TATARU

23. CĂPRĂROIU 86. NIŢU D�GU zis POPA

24. CĂPRĂRUȘ 87. NĂSTASE ION zis PACLIŢĂ

25. CONSTANDACHE zis BĂJAN 88. NĂSTASE MARIAN zis COPOIU

26. CREANGĂ MARIA zis CATĂRU 89. NICOLAE AUREL zis SPIRTU

27. CHELU 90. NEAGU VLAD zis COLŢEANU
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28. COMĂNESCU 91. NICA GHEORGHE zis VANGĂ

29.  CONSTANTIN NICOLAE zis CIUREA 92. OANCEA

30. DOBRIN 93. POMPILE zis BÂŢĂ

31. DUMITRU STANA zis DUMAN 94. PANĂ STELA zis BÂZDÂGAN

32. DECU PETRE zis ȘOȘOIU 95. PAVEL AUREL zis UDI

33. DUMITRU zis ŢACURIDE 96. �DU AGHEANA zis COLEAȘĂ

34. DINU ȘTEFAN zis MUNTEANU 97.  �DU MARIN zis PATRIA 
zis CATRONE

35. DUMUTRU C. STAN zis MOCANU 98. RĂDUCU

36. DOBRE MARIN zis TIADE 99. STAN IOANA zis BRÂNZĂ

37. DOBRE NICOLAE zis PĂPĂLĂU 100. STAN NICOLAE zis PARȘULEA

38. DUMIT�CHE 101. SANDU MARIA zis MANȘON

39. DAMIAN 102. ȘTEFAN GH.MARIN zis COBZARU

40. DUGHEANĂ 103. ȘTEFAN NICOLAE zis CULIŢĂ

41. DAVID 104. STĂNESCU

42. DOBRIN IONEL zis PĂLĂLIE 105. TEȘILEANU

43. DURBACĂ 106. TOMA AUREL zis COŢAI

44. ENACHE zis BORȘ 107. TOMA DAN zis ZAMBI

45. ENACHE MARIAN zis VÂRLAN 108. TROTUȘ TUDOR

46. FĂTU MARIA zis COSTICEL 109. TALABĂ

47. FLOREA D�GOMIR zis TOPOR 110. TUDOSE

48. GAE 111. TOPALĂ

49. GRIGORE ENE zis BRUTARU 112. ULMEANU

50. GRIGORE NICOLAE zis PRIPITU 113. UDREA NECULAI zis LATA

51. GOIDEA 114. URSĂCHESCU

52. GHEONEA 115. VOINESCU TUDOREL

53. HĂBĂRUȘ 116. VOICU zis MANGU

54. IVAN IONEL zis ŢĂȘT 117. VASILESCU ANA zis DOGARU

55. PANĂ STELA zis BÂZDÂGAN 118. VOICULEŢ AUREL zis GĂINĂ FRIPTĂ

56. ICHIM PETRE zis FUSU 119. VASILE

57. ION 120. VOROGHEANĂ

58. ILIE TUDOR zis BAN 121. ZAINEA ION zis AVÂRE

59. IACOB 122. ZLOTEA DUMITRU

60. ILIE GHEORGHE zis GAMBULEA 123.  ZLOTEA GIGEL zis BOANŢĂ

61. IOSIF ION zis SPÂRCACI 124. ZLOTEA �DU zis CHITUŢĂ

62. LOAGĂR zis ȘOAICĂ 125. ZLOTEA VASILICA zis HOHAIZĂR

63. MĂRGĂRIT
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Preot EUGEN BULIBAȘA
Născut la data de 24 martie 1960, în localitatea Iazu.
1967-1975 - Școala Generală Iazu.
1975-1977 - Liceul Teoretic din Slobozia.
1977-1982 - Seminarul Teologic din București.
1983-1987 - Institutul Teologic Ortodox din București.
10 august 1988 - hirotonit preot pe seama Parohiei Coșereni-Ialomiţa, 

Protopopiatul Urziceni, unde a slujit până în anul 1993.
1994-1995 - preot la Parohia Mărcuţa-București.
1996-2015 – preot la Parohia Sfântul Vasile-Cotroceni (de la Răzoare-București).
2000-2005 - Facultatea de Drept, Universitatea București.
2005-2007 – Masterat la Facultatea de Filoso�e, Drept comunitar.
2007-2009 – Masterat în teologie, Drept bisericesc.

Preot VIOREL VASILE
Născut la 21 aprilie 1974.
1981-1990 – Școala Generală din Scânteia.
1991-1993 – Școala de cântăreţi bisericești din Turnu Măgurele.
1993-1996 – Grup Școlar Vaceslav Harnaj din București.
1996-2000 – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea București.
2000-2007 – Profesor de Religie la Suceava.
30 noiembrie 2007 – hirotonit diacon de Pres�nţitul Siluan al Italiei.
5 octombrie 2008 – hirotonit preot pe seama Parohiei Sfântul Teodor Tiron – locali-

tatea Angguilara Sabadia, Italia, unde slujește și astăzi.

Preot NICUȘOR DUMITRU
Născut la data de 15 septembrie 1978. 
Clasele primare I-VI la Școala Generală Iazu, având învăţătoare pe doamna Maria 

Neacșu.
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Clasele VII-VII la Școala Nr. 2 Slobozia.
1992-1995 – Școala de cântăreţi bisericești din Domnești-Argeș.
1996-1999 - Liceul Mihai Eminescu din Slobozia.
2004-2008 – Facultatea de Teologie de la Pitești, secţia Pastorală.
5 octombrie 2008 – hirotonit preot pe seama Parohiei Staţiunea Mărculești, 

Protopopiatul Slobozia.
2010 – transferat la Parohia Dorobanţu, Protopopiatul Călărași.

Preot COSTEL AUGUSTIN
Născut la data de 18 mai 1984 în orașul Ţăndărei, Judeţul Ialomiţa. 
1990-1993 - Clasele I-II și primele 2 trimestre din clasa a III-a în Ţăndărei, trimestrul 

3 la Școala Nr. 2 din Slobozia, 
1993-1998 - clasele IV-VIII la Școala Generală Iazu. 
1998-2003 - Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia.
2003-2005 - Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, din București.
2012-2013 - transferat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Ovidius, 

din Constanţa.
2005 - hirotonit preot pe seama Parohiei Malu I-Ialomiţa, Protopopiatul Urziceni.
2011 - obţine De�nitivatul în preoţie.
16 noiembrie 2015 - transferat preot II la Parohia Gârbovi-Ialomiţa, Protopopiatul 

Urziceni.
Soţia: Cristiana Augustin, născută Petecilă, la 9 mai 1986, la București, din Gura Văii, 

Comuna Sudiţi-Ialomiţa, secretară la Școala Malu – Ialomiţa în perioada 2010-2014.
Are doi copii: Angel Ionuţ născut la 6 iunie 2005 și Maria Daniela născută la 13 august 

2014.

Preot IONUŢ-CĂTĂLIN DUMITRU
Născut la 4 iulie 1985, la Slobozia, Judeţul Ialomiţa.
1992-2000 - Clasele I-VIII la Liceul Tehnologic Înălţarea Domnului din Slobozia 

(Școala Generală Nr. 6).
2000-2001 - Clasa a IX-a La Grupul Școlar Alexandru Ioan Cuza din Slobozia.
2001-2006 - Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia.
2006-2010 - Universitatea Ovidius din Constanţa, Facultatea de Teologie, Teologie 

Pastorală.
2015 - Universitatea București, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul 

- masterat la specializarea Pastoraţie și viaţă liturgică.
2011-2012 - cântăreţ bisericesc la Mănăstirea S�nţii Voievozi din Slobozia.
14 mai 2012 - hirotonit preot pe seama Parohiei Orboiești, Protopopiatul Slobozia, 

unde este slujitor și astăzi.
În iulie 2014 a obţinut De�nitivatul în preoţie.
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Preot Consilier MARCEL-MIHAIL NEACȘU

Student Teolog NICOLAE UDREA
Este menţionat în presa din 1939 ca membru activ, împreună cu Părintele Iconom 

Nicolae Mateescu, al Căminului Cultural Barbu Ştefănescu Delavrancea din Iazu alături de 
învăţătorii Costea D. Broască, directorul școlii, Dumitru L. Crăciun, Andrei Udrea, 
doctoriţa R. Ceamnliski și cântăreţul Radu Toma640.

Probabil a fost �ul Învăţătorului Andrei Udrea.

Teolog GEORGE DANIEL NEACȘU
Absolvent al Seminarului Teologic din Slobozia și al Facultăţii de Teologie Justinian 

Patriarhul, din București.
În prezent lucrează la Asigurări ING București.

Teolog NICOLAE EFTIMIE
Absolvent al Școlii de cântăreţi de la Călărași, al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 

Constanţa, Universitatea Ovidius. 
A fost Dascăl la Iazu și Profesor de Religie la Școala Ion Roată - Ialomiţa.

640  „Biruinţa”, 24 ianuarie 1939, p. 4.
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MONUMENTE ISTORICE

I. REZERVAŢII ARHEOLOGICE
La Iazu nu s-au făcut cercetări arheologice.

II. ANSAMBLURI DE ARHITECTURĂ
Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, construită în 1845.
Clopotniţa de zid, din curtea bisericii, la intrarea în curtea bisericii, construită în 

1989, cu osârdia Părintelui Constantin Neacșu.

III. MONUMENTE DE ARTĂ PLASTICĂ  
ȘI CU VALOARE MEMORIALĂ

Crucile din curtea bisericii din anii 1821, 1832 și 1844; o cruce mare, de piatră, 
din 1864, din curtea bisericii, la sud de altar, cu inscripţie cu litere chirilice 

excizate, pe faţada vestică, o cruce din piatră, numită de leac, din 17 martie 1875, a�ată în 
mijlocul unui chioșc de lemn din curtea bisericii, ridicată de Părintele David Iliescu, precum 
și o cruce din piatră așezată sub clopotniţă, pusă demult lângă un puţ, azi astupat.

Monumentul eroilor, pe care este scris textul: 
GLORIE VEȘNICĂ EROILOR/ CARE S-AU JERTFIT PENTRU/ INDE PEN-

DENŢA ȘI APĂ�REA/ PATRI(E)I ÎN RĂZBOIUL ANTIFASCIST.
Deasupra acestei inscripţii se a�ă o mică stemă, încrustată, de formă rotundă, având 

2 spice de grâu (unul în stânga, unul în dreapta), având în mijloc o ancoră peste care se 
suprapune un X mare. Dedesubt scrie: AVSAP.

AVSAP este prescurtarea de la Asociaţia Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei, 
tânăra armată civilă.

În 1952, printr-un decret al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (Decretul nr. 415, 
din 30 noiembrie), a luat naștere Asociaţia Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei 
(a�ată în subordinea Consiliului de Miniștri), organizaţie paramilitară de masă, în care 
putea activa, pe bază de voluntariat, orice cetăţean al Republicii Populare Române, care 
împlinise vârsta de 16 ani. 
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Asociaţia a fost constituită după modelul Asociaţiei Voluntare Unionale pentru 
Sprijinirea Armatei, Aviaţiei și Flotei - DOSAAF din URSS (fondată în 1927). 

Membrii asociaţiei erau pregătiţi pentru a deveni cadre cali�cate în agricultură și 
industrie, dar și pentru a � gata în orice moment să apere cu arma în mână republica 
populară. 

Noua organizaţie era chemată să-și aducă contribuţia la pregătirea populaţiei, 
necuprinsă la momentul respectiv în cadrul forţelor armate. 

Prima organizatie AVSAP a fost în�inţată la 28 mai 1953 la Atelierele Griviţa Roșie 
din București și era compusă din 400 de muncitori. În 1961, numărul salariaţilor membri 
ai AVSAP crescuse la 4.500.

Din punct de vedere organizatoric, AVSAP-ul avea, la nivel naţional, un Comitet 
Organizatoric Central, iar la nivel local - comitete organizatorice regionale, raionale, 
orășenești și organizaţii de bază (fabrici și uzine, GAC-uri, GAS-uri, SMT-uri). 

Aceste structuri erau conduse de o�ţeri activi ai MFA, activiști salarizaţi și voluntari 
(pregătiţi în școlile centrale ale Comitetului Central Organizatoric), care se ocupau de 
organizare, agitaţie și propagandă (întâlniri între membri AVSAP și sportivi fruntași, veterani 
de război, aviatori; proiecţii cinematogra�ce; concursuri; excursii la locurile istorice etc.). 

Organele de conducere erau alese, după modelul partidului unic, de jos în sus, prin 
vot deschis.

La intrarea în AVSAP, voluntarii primeau un carnet de membru, de culoare albastră, 
cu o insignă și erau datori să plătească o cotizaţie modică lunară. 

Ei erau iniţiaţi în diferite discipline militare, tehnico-militare, de aviaţie și marină, în 
cadrul numeroaselor cursuri, cluburi și cercuri de conducători și mecanici auto, de 
motocicliști și tractoriști, de constructori de poduri și drumuri, de transmisiuni. O serie 
întreagă de radiocluburi de radioamatori în�inţate în anii 1950 au continuat să funcţioneze 
și după 1989.

Sporturile care se practicau sub egida AVSAP erau: parașutismul, planorismul, 
aeromodelismul (practicate în școlile de aviaţie ale organizaţiei), navomodelismul, 
poliatlonul nautic, tirul, schiul și călăria. 

Instituţii similare AVSAP-ului existau și în celelalte ţări socialiste: Clubul Central al 
Apărării și Sportiv (R.P. Chineză), DOSAAF (URSS), DOSO (R.P. Bulgară), Asociaţia 
pentru Sport și Tehnica-GST (R.D. Germană). 

Aceste „asociaţii surori” din ţările cu democraţie populară, corespondau între ele pe 
diverse teme și organizau concursuri internaţionale de tir, motocros, înot, schi etc.

Numărul membrilor asociaţiei a crescut de la an la an, astfel pentru anul 1959, 
AVSAP-ul număra 1.380.766 de membri, iar în 1960, 2.343.103 de membri. 

Cu toate că AVSAP-ul a format de-a lungul anilor mii și mii de specialiști, a organizat 
zeci de mii de conferinţe și a obţinut o serie întreagă de rezultate notabile în practicarea 
sportului de masă, activitatea asociaţiei pe linia pregătirii populaţiei pentru apărarea patriei 
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nu s-a ridicat la parametrii scontaţi. Acest fapt a dus la des�inţarea AVSAP-ului pe 3 martie 
1962, prin contopirea ei cu Uniunea de Cultură Fizică și Sport (UCFS)641.

Monumentul Eroilor a fost ridicat în primă fază în curtea școlii noi, care a fost dată 
în folosinţă în anul 1962. Este ultimul an în care se mai poate vorbi despre AVSAP și de 
aceea îl considerăm ca an al ridicării acestui monument.

Ulterior, între anii 1968-1970, Primăria a mutat monumentul în locul actual, vis-a-vis 
de școală, prin grija Învăţătorului Florea George, care era în perioada aceea și Viceprimar.

IV. OBIECTE CU VALOARE DE PATRIMONIU

Icoane, obiecte, veşminte şi cărţi bisericeşti, s�nte antimise, epitafe, candelabre, 
cele două clopote din clopotniţă, acte bisericeşti, obiecte de artă populară.

În biserică se păstrează un policandru de alamă cu 6 braţe donat de Arhimandritul 
Gavriil Slobozeanu în anul 1845, un candelabru din Naos, din 1929, o cruce de bine-
cuvântare din 1940. Acestea sunt monumentele istorice pe care autorii le consideră ca atare, 
nedeclarate o�cial.

641  h�p://stirile.rol.ro/gata-pentru-munca-si-aparare-19340.html.
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CUM AM PLECAT DIN ŢA� VALAHIEI 
ÎNDREPTÂNDU-NE CĂTRE ŢA� NOASTRĂ 

1658

PAUL din Alep, 
în ACADEMIA ROMÂNĂ, Paul din Alep, Jurnal de Călătorie în Moldova şi Valahia 

Ediţie şi traducere adnotată de Ioan FEODOROV, Editura Academiei Române 
Bucureşti, Muzeul Brăilei-Editura Istros, Brăila, 2014, p. 423-424

Am plecat de la Bucureşti la 9 ale lunii septembrie (1658). Am mers la Fīntīnā 
Rāğ, adică Fântâna Rece, care se a�ă în mijlocul unui lac mare, iar de acolo 

ne-am dus la un sat numit Sulimanu, care dă faimă întregului ţinut. 
A doua zi am coborât în nişte sate de pe râul Ialomiţa, pomenit mai înainte, care 

seamănă cu [cele din oaza] Gūţa de la Damasc642 şi pe care le surpaseră tătarii.

DESPRE MÂNĂSTIREA 
SF(ÂNTUL). MIHAIL DE LA SLOBOZIA

De aici am coborât la o Mânăstire cu hramul Sf(ântul). Mihail, [Căpetenia] 
Oştilor cereşti, numită Şlūbūğīyā Yānākī, adică Slobozia643 lui Ianache644. Acest 

Ianache a fost cel care a înălţat Mânăstirea Sf(ântul). Sava de la Iaşi, în Moldova. 
Ne-au povestit că el a trimis de a răscumpărat pe cheltuiala lui, din Ţara Tătarilor, o 

mulţime de prinşi cazaci, bărbaţi şi femei, i-a slobozit şi i-a aşezat ca robi împrejurul acestei 
mănăstiri. De aceea se numeşte Slobozia în valahă, adică scăpare645. 

642  Nota 1163 a traducătorului: „(…) Și atunci bagi de seamă că Damascul nu e decât o fericită oază, un vis întruchipat 
al pustiului”, remarca Marcu BEZA în Jurnalul călătoriei sale în Levant, în pasajul în care descria această frumoasă 
oază din jurul capitalei Siriei (Pe tărâmuri biblice. Palestina, Siria și ţările învecinate, București, 1934, p. 133). V(ezi). 
supra, n. 1109.

643  Nota 1164 a traducătorului: În ms. Waqf, „donaţie pioasă către un așezământ de cult”, cuvânt folosit aici pentru a 
explica situaţia ctitoriei lui Ianache, fără legătură cu semni�caţia termenului în dreptul islamic. Autorul folosește 
uneori în text cuvinte din vocabularul islamic, când ele descriu cel mai corect realităţile noi pe care dorește să le explice.

644  Nota 1165 a traducătorului: Autorul (Paul de Alep, n.n.) se referă la Ianache Caragea (...)
645  Nota 1166 a traducătorului: Autorul redă explicaţia primită, care nu este singura. Potrivit lui Grigore Tocilescu, slo-

bozia era un sat „slobod de sarcini, și slobod orișicine a se stabili într-nsul, fără deosebire de naţionalitate”. Despre 
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[Mânăstirea] se a�ă pe râul Ialomiţa cel pomenit. În locul acela el seamănă cu o mare, 
atât de multe râuri se varsă în el. Este un pod din trunchiuri de lemn peste care se poate 
trece [râul]. Noi l-am trecut cu barca. 

[Lăcaşul] are jur-împrejur un zid de piatră mare de tot, ca de cetate, căci de aici până 
la Silistra este cale de o zi. 

Am poposit aici până la Ziua Crucii, din pricina ploilor bogate şi a grindinei care a 
căzut în această lună septembrie, a tunetelor, fulgerelor şi şuvoaielor care au curs întruna.

Am plecat apoi de aici, mergând pe un şes întins, pe o vreme de primăvară îmbălsămată. 
Ţinuturile acestea sunt vestite pentru creşterea cailor, căci sunt aici cai de preţ, frumoşi şi 
de rasă bună.

A doua zi am sosit la râul Siret şi am intrat în Brăila. Alături se a�ă un sat întins, prin 
care am trecut doar, şi puţin mai departe se a�ă un pod peste râu, unde este hotarul dintre 
Moldova şi Valahia. Brăila a rămas în dreapta noastră. De la podul acesta până la Galaţi este 
cale de două ceasuri.

această de�niţie și altele v(ezi). Matei D. Vlad, Asemănări și deosebiri între „sloboziile” și satele de colonizare din Ţara 
Românească și Moldova, (în) „Studii”, 25, 1972, nr. 1, p. 137-143.
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ÎMPROPRIETĂRIŢII LA 1864

în A.N.I.C., Fond Ministerul Agriculturii şi Domeniilor 
Reforma Agrară din 1864, Judeţul Ialomiţa, Dosar nr. 665

Pentru documentarea acestui capitol am studiat actele din A.N.I.C., Fond 
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul 

Ialomiţa, Dosar nr. 665. Unele dintre ele sunt copii trimise de Ministerul Domeniilor 
Primăriei Iazu, care la un moment dat nu le mai avea. Le redăm mai jos �e în transcriere, 
�e în parafrază.

***
9 martie 1865/ Venind în Comuna Smirna, de pe proprietatea Mânăstirii Slobozia 

şi făcând operaţiunea prevăzută la art. 24 din Legea rurală, am constatat: 73 fruntaşi646, 25 
mijlocaşi647, 7 cu mâinile, 13 numai cu locul pentru casă şi grădină/ (total) 118 (...) foşti 
clăcaşi la 14 august anul 1864 (...) cărora urmează a li se da pentru împroprietărire pogoane 
1030, prăjini 4 şi 47200 stânjeni quadra pentru casă şi grădină, pentru care se dă drept 
despăgubire (pentru) proprietăţi lei 145,475 parale 30, osebiţi de cei au locuri de casă. (...)

Semnat Delegat(ul). Fiscului D. Radian/ Delegat(ul). Comunelor T. Ionescu.
Secretar Şt(e)f(an). Dragomirescu
11 martie 1865/ Venind în Comuna Iazu, de pe proprietatea Mânăstirii Slobozia şi 

făcând operaţiunea prevăzută la art. 24 din Legea rurală, am constatat: 90 fruntaşi, 19 
mijlocaşi, 5 cu mâinile, 12 numai cu locul pentru casă şi grădină/ (total) 126 (...) la 14 
august anul 1864 (...) urmează a li se da pentru împroprietărire pogoane 1161, 4 prăjini, 
50.400 stânjeni vâtraţi pentru casă şi grădină, pentru care se dă drept despăgubire (pentru) 
proprietăţi lei 162,814, osebiţi de Preoţi şi (de) cei cu numai locul de casă. (...)

Semnat Delegat(ul). Fiscului D. Radian/ Delegat(ul). Comunelor T. Ionescu. 
Secretar Şt(e)f(an). Dragomirescu.
22 martie 1866/ Primăria Comunei Iazu

646  FRUNTAȘI = ţărani cu 4 boi
647  MIJLOCAȘI = ţărani cu 2 boi.
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Măsurătoarea pământului legiuit, cuvenit locuitorilor acestui sat Iazul şi trupului său 
Smirna, proprietate a Statului, din Plasa Bălţii, Districtul Ialomiţa, făcându-se de către 
domnul Inginer I.D. Bălăşescu conform angajamentului ce are cu Onor. Ministerul de 
Finanţe, s-a primit la această Primărie planul şi actul de delimitare al pământului măsurat 
şi s-a dat aceasta spre ştiinţa şi cunoştinţa Onor. Ministerul Finanţelor.
Primar D. Rădulescu.

În Caietul pentru delimitarea Moşiei Statului Iazul, din Districtul Ialomiţa, Plasa 
Balta, a�ăm că inginerul hotarnic I.D. Bălăşescu a încheiat Actul de delimitare în 22 martie 
1866, legalizat de Primăria Iazu, prin Primar D. Rădulescu şi Notar indescifrabil, de faţă cu 
Ion Bucur Petcu, arendaşul moşiei şi delegatul Ministerului de Finanţe/Proprietăţii, cu 
Dinu Coca, delegatul locuitorilor satului Iazul şi cu Bucur Solomon, delegatul locuitorilor 
cătunului Smirna.

S-a constatat că ambele sate cuprind 163 fruntaşi, 44 mijlocaşi, 12 toporaşi648, 25 
nevolnici649 şi 2 preoţi iar pământul ce li se cuvenea după Legea Rurală din 14 august 1864 
era, în total, 2319 + 1116/1296 pogoane.

Locuitorilor satului Iazu s-au dat 1243 + 942/1296 pogoane iar celor din cătunul 
Smirna – 1075 + 660/1296 pogoane.

În cuprinsul �ecărui sat s-a rezervat şi Proprietăţii câte 10 pogoane pentru acareturile 
sale de atunci şi din viitor.

Vatra satului Iazu a fost măsurată drept 120940 st(ân)j(eni)./ 93 pogoane şi 412 stj 
iar a satului Smirna – 76658 stj/ 59 şi 194 stj, rezultând un total de 197598 stj/ 152 şi 606 
stj, după cum semnează I. Gheorghe Antonescu.

Se cuvenea din vatra satului la 163 fruntaşi, 44 mijlocaşi, 12 ..., 25 nevolnici şi 2 preoţi, 
în total 244, câte 498 stj egal cu 121512 stj sau 93 pogoane 984 stj; pentru islaz – 58 pogoane 
918 stj.

Numele clăcaşilor din Smirna
Fruntaşi: 1. Radu Neacşu, 2. Simion Comşa, 3. Neagu Orăşanu, 4. Ghiţă Popa, 5. 

Ion Dumitru, 6. Negoiţă Stoian, 7. Ilie Sburături, 8. Stan Gheorghe, 9. Niţă Teriacă, 10. 
Ioan Teriacă, 11. Ion Neagu, 12. Neculae Piterişcă, 13. Ion Neamţu, 14. Radu Teriacă, 15. 
Niţă Bercea, 16. Tudor Mircea, 17. Agapie Berbec, 18. Ion Frăţilă, 19. Gheorghe Mircea, 
20. Gheorghe Stoian, 21. Chiru Radu, 22. Fătu sin Fătu, 23. Bucur Solomon, 24. Bucur 
Turcea, 25. Gheorghe Banciu, 26. Ioan Turcea, 27. David Muşină, 28. Vasile Tampă, 29. 

648  TOPO�Ș=pălmaș.
649  NEVOLNIC, -ă, nevolnici, -ce, adj., s. m. și f. = 1. adj. s. m. și f., (Pop.) (Om) care este lipsit de putere �zică, de forţă; 

(om) slab, neputincios; (om) incapabil, neajutorat. 2. S. m. și f. și (Înv.) Supus; iobag, șerb. Aici este vorba de cei 
neputincioși, incapabili de a munci măcar cu palmele, în lipsa a doi sau patru boi, asemenea mijlocașilor și fruntașilor. 
Nevolnicilor li s-au dat doar locuri de casă și grădină.
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Dobre Neamţu, 30. Ştefan Marian, 31. Ilie Drăgan, 32. Iacob Zorca, 33. Voicu Spulberă, 
34. Dumitru Muşină, 35. Ioan Gheorghe, 36. Stan Neagu, 37. Gheorghe Toader, 38. Radu 
Croială, 39. Ioan Zangor, 41. Vasile Zangor, 42. Ioan Titirică, 43. Patre Tatu, 44. Postal. 
Pastramă, 45. Avram Zorca, 46. Savu Lungu, 47. Ilie Giol, 48. Ene Giolu, 49. Neculae 
Mustaţă, 50. Mihai Stoian, 51. Voinea Titirişcă, 52. Gavrilă Curcubăţ, 53. Brad Tudor, 54. 
Niţă Gica, 55. Ichim Giolu, 56. Dumitru ..., 57. Luca Enescu, 58. Cost. Fanescu, 59. Trifon 
Brăcaciu, 60. Ioan Petrea, 61. Neculae Rotaru, 62. Stoica Munteanu, 63. Iacob Noiaşu, 64. 
Ion Cilibianu, 65. Bratu Perşoiu, 66. Dumitru Mitrofanu, 67. Ion Hodoru, 68. Ion David, 
69. Neculae Oprea, 70. Gheorghe Jalea, 71. Niţă Aron, 72. Ion Oancea, 73. Neculae Terzea.

Mijlocaşi: 1. Bucur Nuşină, 2. Neculae Ghebanu, 3. Ion Ghancea, 4. Ion Flocaş, 5. 
Gheorghe Militaru, 6. Manea Spiridon, 7. Savu Neamţu, 8. Ştefan Iuga, 9. Ion Sandu, 10. 
Ion Drăghiciu, 11. Savu Moldoveanu, 12. Andrei Tudor, 13 Neculae Popa, 14. Hrist. Stoian, 
15. Dumitru Fetecău, 16. Ion Moldoveanu, 17. Neculae, 18. Ilie Palcău, 19. Gheorghe 
Solomon, 20. Dumitru Burlacu, 21. Bucur Flocaş, 22. Toma Stroe, 23. Ion Onişcă, 24. Aron 
Munteanu, 25. Gheorghe Mehedinţă. 

Pălmaşi: 1. Petrea Badea, 2. Neculae Badea, 3. Toader Terzea, 4. Stan Ion, 5. Ion 
Solomon, 6. Gheorghe Fetecău, 7. Irimia Baciu.

Cei cu loc de grădină şi de casă: 1. Ioan Şincan, 2. Dinu Oprea, 3. Dumitru Oprea, 
4. Ioniţă Oprea, 5. Sterian Vasile, 6. Iordache Oancea, 7. Stanciu Tomcearu, 8. Ion Solomon, 
9. Chivasiu Gheorghe, 10. Ana Matei, 11. Marica I. Solomon, 12. Ion Oprea, 13. Necula 
Neculae.

Numele clăcaşilor din Iazu
Fruntaşi: 1. Vlad Păpurică, 2. Stroe Dobrin, 3. Ion Dobrin, 4. Anghel Caicaşu, 5. 

Năstase Potecă, 6. Anghel Cherşu, 7. Neacşu Costac, 8. Neculae David, 9. Udrea Caicaşu, 
10. Slotea Coca, 11. Barbu Dobrin, 12. Dumitrache Radu, 13. Ene Caicaşu, 14. Dimiean 
Dragomir, 15. Radu Dimiean, 16. Dragomir Puiu, 17. Stan Dumitru, 18. Stan Doru, 19. 
Dumitru Ion, 20. Dobre Coca, 21. Niţu Popală, 22. Mihai Ştefan, 23. Dinu Armă, 24. 
Neculae Bornazu, 25. Costea Bangalu, 26. Felu Sasu, 27. Răducanu Armă, 28. Andrei 
Dimiean, 29. Ion Caicaşu, 30. Apostol Caicaşu, 31. Pană Coca, 32. Dobre Armă, 33. Iosif 
Braşovu, 34. Mitu Voicu, 35 Zosim Barbu, 36. Tranda�r Coca, 37. Dinu Coca, 38. Gheorghe 
Rădulescu, 39. Ivan Radu, 40. Dumitrache Loagărru, 41. Neagu sin Neagu, 42. Ion Anghel, 
43. Gheorghe Strătulat, 44. Radu Ivan, 45. Ştefan Coca, 46. Dumitru Coca, 47. Gheorghe 
Coca, 48. Ene Doru, 49. Radu Gânsacu, 50. Dumitru Manea, 51. Toader Moise, 52. Stan 
Brânză, 53. Micu Moise, 54. Manea Gânsacu, 55. Şărban Neleapcă, 56. Stan Potecă, 57. 
Radu Moroeanu, 58. Matache Moroeanu, 59. Stanciu Moise, 60. Dumitru Banţoiu, 61. 
Udrea sin Udrea, 62. Călin Gânsacu, 63. Ion Neagu, 64. Toma Păşceanu, 65. Ilie Armă, 66. 
Voicu Stămate, 67. Manea Păşceanu, 68. Andrei Coca, 69. Stan Anghel, 70. Zainea 
Neleapcă, 71. Trifu Gânsacu, 72. Stan Peiu, 73. Stan Caicaşu, 74. Enache Udrea, 75. Grigore 
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Radu, 76. Preda Istrate, 77. Gheorghe Zaharescu, 78. Crăciun Barbu, 79. Gheorghe 
Stămate, 80. Ion Gurgulea, 81. Crăciun Ilie, 82. Vasile Armă, 83. Apostu Loagar, 84. 
Gheorghe Şt. Doru, 85. Tudor Slotea, 86. Grigore Topală, 87. Petrea Bangăl, 88. Iancu 
Necula, 89. Gheorghe Paşceanu, 90. Vasile Anghel.

Mijlocaşi: 1. Stroe Tătaru, 2. Neculae Tataru, 3. Radu Zetu Căpriţă, 4. Ion Tudor, 
5. Stan Topală, 6. Tudor Potecă, 7. Niţu Panţu, 8. Iosif Stroe, 9. Ion Stămatu, 10. Ion Baboiu, 
11. Niţă Muşa, 12. Neculae Stoe, 13. Tudor Stămate, 14. Udrea Alecse, 15. Grigore Topală, 
16. Moise Bodeanu, 17. Ion Toader, 18. Ion Radu, 19. Mihai Crangă.

Pălmaşi: 1. Stanciu Baboiu, 2. Stanciu Armă, 3. Ivan Mocanu, 4. Nuţa Văduvă, 5. 
Vasile Gheorghe.

Cei cu loc de grădină şi de casă: 1. Costandin Băjanu, 2. Ion Toleancă, 3. Gheorghe 
Rogojină, 4. Gheorghe Oae, 5. Stanciu Oae, 6. Dobrin Caicaşu, 7. Crăciun Topală, 8. Radu 
Necula, 9. Gheorghe Bornazu, 10. Neagu Micu, 11. Marin Bojanu, 12. Chiranu Secu.

A.N.I.C., Fond Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Reforma Agrară din 1864, 
Judeţul Ialomiţa, Dosar nr. 665 conţine şi un Registru de Delimitarea al Comunei Criviţa 
(viitoarea Griviţa), J(udeţul). Ialomiţa, 1881. El are legătura cu moşia, proprietate a statului 
Lata Sărata-Iazu. De aceea îi găsim locul şi aici, mai ales pentru a înţelege mărimea acestei 
vechi moşii.

Act de Delimitare 
al însurăţeilor împroprietăriţi conform art. 5 şi 6 

din Legea rurală din anul 1864
Subsemnatul, �ind însărcinat de către onorabila Administraţiunea Domeniilor şi 

Pădurilor Statului, prin ordinul cu nr. 249321 din 26 iulie 1881, ca să delimitez pământul 
însurăţeilor împroprietăriţi la Comuna nouă Criviţa de pe proprietatea statului Lata Sărata-
Iazu, din Judeţul Ialomiţa, Plasa Balta, conform art. 5 şi 6 a Legii rurale din anul 1864, după 
ce mai întâi am format cu domnul membru al Comitetului Permanent al Judeţului Ialomiţa 
şi domnului Primar al Comunei Smirna, 

actele de împroprietărire prin care se prevede a se da locuri la numita comună pentru 
350 capi de familie, apoi în vederea acestor acte, a regulamentului dat de către onorabila 
Administraţiune a Domeniilor şi Pădurilor Statului prin care se hotărăşte a se da �ecărui 
individ câte zece pogoane în ţarină ca loc de arătură fâneaţă şi islaz şi câte un pogon în sat 
pentru casă şi grădină şi a instrucţiunilor date lor de către onorabila Administraţiune a 
Domeniilor Statului prin ordinul sus citat relativ la cuantumul de pogoane cât trebuie a se 
lăsa pentru islaz şi cât să se dea pentru arătură şi după ce mai întâi, în unire cu domnul 
membru al Comitetului Permanent, cu domnul primar al Comunei Smirna şi majoritatea 
însurăţeilor, am ales porţiunea de moşie unde să li se delimiteze locurile de casă, arătură şi 
islaz, la care alegere a consimţit şi domnul arendaş, �ind făcută atât în avantajul statului cât 
şi a locuitorilor; 

am procedat la scoaterea în plan şi delimitarea acelui teren precum urmează;
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servindu-ne la ridicarea în plan de planşetă şi lanţul metric650 la care am raportat 
stânjenul Şerban Vodă în lungime de 1,9665m; 

iar din metodele pentru măsurătoare ce se practică cu planşeta, am preferat metoda 
zisă pe perimetru sau drumuire, astfel: (...)

Separarea pogoanelor cuvenite �ecărui locuitor s-a făcut prin muşuroaie mari 
conform instrucţiunilor, atât la câmp, pentru locurile de arătură, cât şi în sat, pentru locurile 
de casă iar drumurile şi pieţele publice din sat pe lângă muşuroaie şi prin tragerea brazdelor 
cu plugul.

După terminarea măsurătorii s-au dat în posesiunea �ecărui locuitor locul ce i se 
cuvenea grupându-se după voinţa lor pe sate şi rudenii.

Anul 1882 iulie 16.
Quard General Clasa I Inginer Topograf G. Bartolemeu

Registru Indicativ de numele sătenilor împroprietăriţilor 
după art. 5 şi 6 a Legii rurale din anul 1864 

şi de câtimea de pământ ce li s-a dat din

Moşia Statului Lata Sărata-Iazu
Pământuri rezervate: localul Primăriei şi Cazărmii: 1 ha şi 24 c. are; locul şcolii: 1 ha 

şi 24 c.are; biserica şi servitorii bisericii: 1 ha, 50 a. re şi 33 c. are; piaţa publică: 3 ha şi 66 
c. are; cimitir:  2 ha şi 45 c. are; conacul proprietăţii statului: 2 ha, 50 a. re şi 60 c. are; 
drumuri: 31 ha, 81 a. re şi 55 c. are; călcarea despre Chioibăseşti: -,

Din Ciocile: 1. Costantin Turtoiu, 2. Tudor Turtoiu, 3. Ion Robescu, 4. Vasile 
Cojocaru, 5. Pandele Dobre, 6. Ioan Matacu, 7. Dinu Ghiţă, 8. Ioan Ghiţă Mare, 9. Ioan 
Ghiţă Micu, 10. Ioan (Bucur) Sandu, 11. Candelu Stoica, 12. Ghica Candelu, 13. Zaharia 
Mitrea, 14. Dumitrache Mitrea, 15. Tache Mitrea, 16. Dumitrache Belimu, 17. Dumitru 
Şerbanu, 18. Marin Ion, 19. Dumitru Nedelcu, 20. Negoiţă Vasile,

22. Gheorghe Dumitraşcu, 23. Iacov Mardare, 24. Mirea Iacov Mardare, 25. 
Constantin Negoiţă Mocăneţ, 26. Tranda�r Matei Voinea, 27. Gheorghe Bogdan, 28. Dinu 
Mihai, 29. Vasile Gheorghe, 30. Ion Gheorghe, 31. Marin Preda,

33. Dragomir Turtoiu, 34. Tache Preda Ulmenu, 35. Iacov Stan,
Din Perieţi: 21. Ilie Dumitraşcu, 89. Ştefan Stoica, 
Din Chichinetu: 32. Ion Preda, 46. Neculai Ţapu, 47. Neculai Acsente Pârlitu, 48. 

Dumitru Acsente, 49. Marin Ionescu, 50. Ion (Frunză) Oprea, 51. Neculai Curcanu, 52. 
Trandafu Sterea,

Din Chichinetu Chioibăseşti: 116. Stan Căpriţă, 269. Iorgu Căpriţă, 312. Preotul Stan 
Dumitrescu, 326. Neagu Oprea, 327. Neculai Şt. Ghizuroiu, 332. Stancu R. Vlăsceanu, 333. 
Stoica Gheorghe, 334. Zaharia Gheorghe, 335. Ioan Popa, 336. Nichifor Udrea Chioibaşu, 

650  LANŢ, lanţuri, s.n. = Instrument format dintr-un șir de vergele groase, cu care se măsoară lungimile de teren.
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337. Gheorghe Grigore, 338. Nistor Preda, 339. Apostol Grigore, 340 Ichim Tudor, 341. 
Stan Botea Chiţu, 342. Andrei Udrea, 343. Ioan Voicu, 344. N. Ciocanu, 345. Zam�r Nistor, 
346. Fătu Nistor, 347. Nistor Ioan Chioibaşu, 348. Dumitru Cărbureanu, 349. Neculai 
Radu Nistor, 350. Ioan Neculai Grigore,

Din Choibăseşti: 330. Tache T. Tatăruş, 
Din Roşiori: 36. Grigore Pastramă, 37. Dragomir Pastramă, 38. Gheorghe Bercu, 39. 

Ion Hudea, 40. Voicu Lepădatu, 41. Radu Lepădatu,
43. Tănase Dumitru, 44. Costantin Lepădatu, 45. Neculai Chiţoiu,
325. Ioan Constantin,
328. Oprea Costache, 329. Stan Tatu, 
Din Smirna: 42. Costantin Iacov, 197. Neculai Dragomir, 198. Ion Bogdan, 199. 

Neculai Bâlbâe, 200. Duţu Ioan, 202. Ion Rogojină, 203. Niţa Stanciu, 204. Gh. R. 
Sârbulescu, 205. Gh. M. Brăcăcescu, 206. Negoiţă Niţa, 207. Ioan Munteanu, 208. Dumitra 
Văduva lui Ene Balgiu, 209. Ene Zam�r Mihăilescu, 210. Niţă Necula, 211. Voinea Damian, 
212. Ghiţă Dumitru, 213. Manea Petriceanu, 214. Tudora Văduva lui Damian, 215. Neculai 
Ion, 216. Ion Olteanu, 217. Voinea Chirieacu, 218. Chirieacu Negoiţă, 219. David 
Sburătură, 220. Tănase Gheorghe, 221. Neculai V. Ghibâldanu, 222. Dumitru Ghiţă 
Ghibâldanu, 223. Alecu Marinescu, 224. Petre Stoica, 225. Bucur Gheorghe, 226. Ioan 
Gheorghe Solomon, 227. Ioan Chiru

229. Bucur Dinu, 230. Ghiţă N. Mustăţea, 231. Ioan N. Mustăţea, 232. Grigore 
Mihalcea, 233. Văduva Ioan Caloianu, 234. Zaharia Lungociu, 235. Dumitru Ioan, 236. 
Zainea Stan, 237. Ioan Neculai, 238. Gheorghe Simion, 239. Manda V. Ghiolduş, 240. 
Tudor Marinescu, 241. Moise Maicanu, 

243. Ioan Agape, 244. Dumitru Sava, 245. Constantin C. Burlacu, 246. Niţă Zangură, 
247. Ilie Lazăr, 248. Radu Cristea, 249. Constantin D. Cilibeanu, 250. Neculai Chiţu, 251. 
Ioan Filip, 252. Iacov Gavrilă, 253. Niţă Gavrilă, 254. Tudor Gheorghe, 255. Tranda�r 
Ioan, 256. Neculai Ioan Găureanu, 257. Ioan Toma, 258. Gheorghe Sandu, 259. Zaharia 
Christea, 260. Stan Aron Munteanu, 261. Ioan Cristea, 262. Marin Negoşină, 263. Niţa 
Ion, 264. Maria Văduva lui Nică Bardă, 265. Bucur Şenchea, 266. Oprea Gimbăşanu, 267. 
Ioan N. Rotaru, 268. Gheorghe Niţă Aron, 

270. Dumitru Căpriţă, 
322. Văduva Ana lui Matei Moldoveanu, 323. Tănase Oprea, 324. Ştefan Irimia,
Din Brătescu: 53. Chiru Năstase, 54. Niţă Vasile, 55. Neagu Dragomir, 56. Dincă 

Dragomir, 57. Panait Vasile, 58. Petre Şerban, 59. Radu Distraru, 60. Distraru Vasile, 61. 
Tudoran Condruzu, 62. Lica Buga, 63. Mandache Ioan, 64. Dragomir Marin, 65. Vasile 
Niţa Buga, 66. Radu Negoiţă, 67. Ion Niţă Buga, 68. Dumitru Fundulea, 69. Enache Năstase, 
70. Dragomir Turcu, 71. Anghel Ruşinoiu, 72. Gheorghe Radu Lungu, 73. Vasile Mihalcea, 

75. Toma Dragomir, 76. Dumitrache Acsente, 77. Ioan Dragomir, 78. Neculai 
Cojocaru, 79. Iosif Ioan Moroianu, 80. Vlad N. Cojocaru, 81. Neculai Ioan Moroianu, 82. 
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Bucur Moroianu, 83. Stoian Neculai Şocât, 84. Niţă Silvestru, 85. Năstase Tacciu, 86. Ioan 
Oancea, 87. Gheorghe Gorgăneanu, 88. Ghiţă Muşina,

90. Nedelcu Condruzu, 94. Radu sin Radu, 95. Gheorghe Busuiocu,
147. Gheorghe N. Mocanu, 148. Gheorghe Noaghe,
316. Ion Manea, 317. Ioan Acsente, 318. Ioan Gh. Voicu, 319. Stan Papacioc, 320. 

Stanciu Ioniţă, 321. Vlad Dumitru
331. Gheorghe Muşat
Din Câlnăeni: 74. Ştefan Stoian Basarabeanu,
91. Vasile Barbu, 92. Vasile Bratu, 93. Barbu Stoica,
96. Andrei Ioan, 97. Tache Mocanu, 98. Vasile Moise, 99. Ioniţă I. Vlase, 100. 

Costantinu Hotaru, 101. Anghel Ioan, 192. Matei Neculai, 103. Dumitru Enache, 104. 
Neculai Clăticiu, 105. Ghiţă Necula, 106. Bobocea Ioan, 107. Mirică Chiţoiu, 108. Pandele 
Necula, 109. Gheorghe Scorţeiu, 110. Dumitru Caloianu, 111. Ioan Dinu Alecsianu, 112. 
Gheorghe Aldea, 113. Ioan Plopană, 114, Vasile Dinu Alexianu, 115. Gheorghe Iosif,

117. Ioan Ionescu, 118. Ghinea Radu, 119. Stanu Jelescu, 120. Stan Petre, 121. Stoica 
Toader, 122. Ilie Radu, 123. Mihai Toader, 124. Radu Chiru, 125. Ştefan Bujorea, 126. 
Anton Toader, 127. Iosif Enache, 128. Gheorghe Stroe, 129. Neculai Sperchezu, 130. 
Neculai Mihai, 131. Tănase Oancea, 132. Gheorghe Nica, 133. Ioan Damian Cazan, 134. 
Damian sin Damian, 135. Stoica Ioan, 136. Stoica Damian, 137. Bancu Chircă, 138. Florea 
Chircă, 139. Preotul Călin Ionescu, 140. Gheorghe Ştefan, 141. Enache Buzea, 142. Bratu 
Mihăilă Capră, 143. Ioan Enache Buzea, 144. Tache Chiţu, 145. Neculai Enache Buzea, 
146. Ioan Niţu Curea,

149. Dumitru Vasile, 150. Ştefan Stoica Costandache, 151. Lică Ioan, 152. Iordache 
Oancea, 153. Radu Munteanu, 154. Sandu Ţiţeicu, 155. Preotul Ştefan Georgescu, 156. 
Neculai Ştefan Bujoarea, 157. Gheorghe Macelaru, 158. Cristea Lazăr, 159. Gheorghe Fătu, 
160. Grigore Fătu, 161. Neculai Ioan Jipa, 162. Ioniţă Negulescu, 163. Marin Ionescu, 164. 
Dumitrache Mihai, 165. Radu Ioan Cernica, 166. Iordache Manea, 167. Neculai Iacov, 
168. Zaharia Munteanu, 169. Neculai Niţă, 170. Stroe Dragomir, 171. Constantin Pasalău, 
172. Pascu Mocanu, 173. Drăgan Radu, 174. Drăghici Zaharia, 175. Vasile sin Vasile, 176. 
Vasile Gatea, 177. Nutu Vioreanu, 178. Neculai Cristea, 179. Dumitru Sandu, 180. Radu 
Mihai, 181. Ilie Bratu, 182. Dumitru N. Ene, 183. Trifan Ene, 184. Ioan Bratu, 185. Neculai 
Pârvu, 186. Neculai I. Cârligeanu, 187. Dobre Radu Pârvu, 188. Vlad Neagu, 189. Maria 
Văduva lui Ioan Calbăru, 190. Gheorghe Clatici, 191. Stan Tatu Voicu, 192. Ioan Tatu 
Voicu, 193. Urse Coman, 194. Niţă Ioan Calbăru, 195. Ion Ion Gheorghe, 196. Constantin 
I. Calbăru, 

201. Nedelcu Gheorghe, 
313. Ioan Sperchezu, 314. Ioan Neagu Ene, 315. Ştefan Vasile, 
Din Colţea: 228. Chiriacu Samoilă, 
Din Jugureanu: 242. Gheorghe Graur, 
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Din Padina: 271. Cristea Ioan, 272. Vasile Ştefan Mihăilă, 273. Ştefan Ion Hogea,
Din Pribegi: 274. Ioan Zaharia, 275. Bucur Niţă, 276. Stoica Brescanu, 277. Ştefan 

Florea, 278. Vasile Ursanu, 279. Toader Costinu, 280. Ioan Pasalău, 281. Costantin Roşu, 
282. Dragan Săitan, 283. Alixandru Vasile, 284. Ioan Andrei, 285. Iancu Munteanu, 286. 
Petre Şerban, 287. Gheorghe Popa, 288. Vasile Munteanu, 289. David Mangiurea, 290. 
Gheorghe Drăgoi, 291. Niţa Militaru, 292. Ioan Roşu, 293. Dan sin Dan, 294. Ioan Enescu, 
295. Aron Cupeş, 296. Scarlatu Aron, 297. Stan Minea, 298. Stoica Dobre, 299. Radu 
Dobre, 300. Tudor Anton Oprescu, 301. Alecse A. Ion, 302. Trifan Braşov, 303. Ghiţă 
Braşov, 304. Ioan S. Tudurache, 305. Iosif Achim, 306. Oprea Cojocaru, 307. Simion 
Maxim, 308. Bucur Popescu, 309. Ioan Perşinaru, 310. Ioan Petre, 311. Gheorghe 
Râşnoveanu.
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MONOG�FIA SATULUI IAZU 
15 noiembrie 1873

Învăţător Ștefan IONESCU 
în BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Manuscrisul Românesc 227, 

Răspunsul învăţătorilor la Chestionarul lu 
 Alexandru ODOBESCU, Judeţul Ialomiţa, f. 238f, 239f, 239v

România 27 N(oiem)br(i)e (1)873
(Ștampilă rotundă cu înscrisul: PLAS(A) BALTA. DISTRICTU(L) IALOMIŢA. 

ȘCO(A)LA COM(UNEI). IAZU)/ Anulu 1873 No(i)embrie 15

Domnule Revisore
Am honore a ve înainta pre lângă aqiasta adresă esemplaru sau răspuns la 

Cestionariulu archiologicu spre quele de cuviinţă.
Primiţi ve rogu D-(omnu)lle Revisore încredinţările osibitei melle consideraţii
Învăţătoru Ștefanu Ionescu
D(omniei) Selle Domnului Revisoru a lu Școliloru din Judeţiulu Ialomiţa
No 30/ A se înainta D(omnu)lui Ministru în originalu 

Revisor I. Michailescu

Răspunsu la Cestionariu archiologicu
Asupra întrebări(i) que ni se faque prin Cestionariu archiologicu atașatu la ordinulu 

D-(umnea)voastră No 423 ân privinţa vechiloru așăzăminte, sub semnatulu făcendu 
ântrebare la o(a)meni Bătreni Preoţi Bisericești pazsnic de hotare ai aquestei Moșâi, am 
a�atu que pe ace(a)stă Moșâe ân depărtare de cinci chilometri spre meza no(a)pte de 
Comuna Iazu se a�ă unu Lacu Baltă ce portă numirea de Laculu Tatarului. 

Se zice quă ân centrulu lui este un Isvoru de apă, dară nu se po(a)te constata de ore 
que apa este mare de unu metru.
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Spre apusu de Comuna Iazu este un podu de pământu quare po(a)rtă numirea de 
quându cu Tatari, ân lungime de treizeci metri, (î)nălţimea de doi metri 1/2, lăţimea de 
șase metri, direcţiunea spre meză zi și trece peste uă valle acestu.
Acestu podu âmi spunu o(a)meni(i) Batreni quă este făcutu de Tătari din timpurile quelle 
mai antique.

Pe de oparte se servea de trecea peste uă apă que în vechime inunda laturea despre 
meză a aqueste Moșâi.

Iară pe de alta le servea quă zăgazu la Morile ce uă dinio(a)ră au avutu Tătari ân 
aquelle locu numitu Iazu vechiu.

Se mai zice din povestiri bătrânești quă aru � fostu satu tătărăscu dare alte urme nu 
se vădu de câtu espusulu podu și satulu compusu numai de Bordee.

Apa de quare se zice quă aquellu podu le servea de trecerea peste ia âși avea 
ânceputulu de la coda lăţi din două cismelle que era făcute totu de Tatari.

Coda lăţi se a�ă spre apusu de Comuna Iazu, ânsă cu plecarea Tătarului dupe aceste 
locuri au astupatu acelle cismelle cu lână, mărăcini și altele, după cum âmi spunu Bătrâni 
nu mai există espusile cismelle.

Spre meză zi de Comuna Iazu este matca espusei ape que âși avea ânceputulu cum 
zisei de la coda lăţi ân Timpulu de faciă, pe locurile quelle mai adânci quându plouă se 
strânge apă și apa aceia este sărată ânsă nu știu din que de vine fară numai quă ân timpulu 
de vară și primăvară quându este arșâţă se vede pe acea matcă ân sufaţa pămentului sare; 
apoi nu știu pamentulu este săratu sau că conţine ân cavernele salle suterane va � mai multă 
sare.

Aqueste sântu antiquităţile que am pututu descoperi ân jurulu aquestei comuni.
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ÎMPROPRIETĂRIŢII LA 1879

în A.N.I.C., Fond Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, 
Reforma Agrară din 1864, Judeţul Ialomiţa, Dosar nr. 665

Comuna Iazu, Plasa Balta, Judeţul Ialomiţa-Balta
Registru indicativ de numele sătenilor împroprietăriţi, după art. 5 şi 6 din Legea 

Rurală, şi de cătimea de pământ ce li s-a dat de pe Moşia Statului Iazu (Lata Sărata)

Nr. 
curent

Numele şi prenumele 
împroprietăriţilor
Comuna la care  
aparţineau: Iazu

Tarlaua A

În sat În ţarină Total Pogoane

ha ari c. ari ha ari c. ari ha ari c. ari unităţi fracţii

1 Dobre Dumitru - 49 89 4 98 89 5 48 78 -

2 Decu Potecu - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

3 Grigore Mardale - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

4 Preotu David Eliescu - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

5 Marinu Slotea - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

6 Nita Udrea - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

7 Vasile Grigoriu - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

8 Radu Ilie - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

9 Andrei Matei - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

10 Radu Vasile - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

11 Stanciu Dimian - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

12 Neculae Ilie - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

13 Coca Ştefan - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

14 Preotul Andrei Petru - 24 94 5 23 84 5 48 78 11 --

15 Radu Neculae - - - 5 48 78 5 48 78 11 --
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16 Costandache Bojanu - - - 5 48 78 5 48 78 11 -

17 Gheorghe Oa(i)e - - - 5 48 78 5 48 78 11 -

18 Şcoala - 49 89 8 48 11 8 98 - 18 -

19 Cimitirul 1 49 67 - - - 1 49 67 3 -

20 Drumurile - - - - - - 2 79 84 5 609

Suma - - - - - - 106 56 71 213 609

Adică două sute treisprezece 609/1000 pogoane date însurăţeilor din Moşia Statului 
Iazu (Lata Sărata) la 1879, iulie, în cincisprezece.

Inginer hotarnic Major Groza
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CAIETUL PREOTULUI ŞI ÎNVĂŢĂTORULUI 
ANDREI PETRU 

1884

în BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE,  
Manuscrisul Românesc 3424, Răspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui  

B.P. Haşdeu, 1884, Judeţul Ialomiţa, f. 218f - 234v

�la 218 faţă
Nr. 23/ Învăţătorul Şcolei din Comuna Iazu/ Ca(i)etu(l)

Pentru adunarea datelor privitoare la Limba Română
Învăţător Preotul Andrei PETRU

�la 219 faţă
1. Pe aici poporul rostesce pe a, trecut în ă. De ex(emplu). mălaiu, măgar.
2. În uzu(l) poporului de a rosti vorbele, aşa de ex(emplu). dăruire, mărire, pătimire 

sau în e, â, câne, mâine, pâine.
3. Îmbătrânire, înlesnire, înfocare, îmbărbătare etc.
4. Se zice seară, fată, masă. De ex(emplu). Aseară am fost la cafenea. Masa este de nuc.
5. Pe aici uzul poporului e de a zice rumân iar nu român, dormim iar nu durmim.
6. Poporul zice curat: umblu, unghiu, unghie etc.
7. Sunt cuvinte pronunciate de popor după adevăratul lor sens (de ex) fără a adăuga 

pe n înaintea lui iu de la �nele vorbei. De ex(emplu). călcâiu ear nu călcâniu; cuiu ear nu 
cuniu etc.

8. De asemenea sunt cuvinte în care li s-a muiat în i. De ex(emplu). taiu ear nu taliu, 
puiu ear nu puliu, iepure ear nu liepure.

9. Nu se aude vocalele a şi o prelungite ci numai în pronunciul lor. D(e) ex(emplu). 
cal ear nu caal, boi ear nu booi, vacă ear nu vaacă etc.

10. Adeseori poporul rostesce pe u de la �nele unui cuvânt fără articol întreg. De 
ex(emplu). omu cinstit este iubit de toţi.
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�la 219 verso
11. Iar verbul fac, faci îl pronunciă bine. De ex(emplu). Ce trebuie să faci? Faci ce 

am vorbit amândoi? Însă la cuvântul oameni, băieţi, câini şi altele pronuciă pe i scurt de la 
�ne în i lung. De ex(emplu). am văzut mulţi băieţii jucându-se.

12. Se zice curat cuvinte, minte, morminte, vine, mine iar nu cuvente, mente, 
mormente, vene, mene etc.

13. Di�ongul oa se pronunciă bine; aşa că se audu amândouă sunetele d’o potrivă. 
De ex(emplu). doagă, coardă etc.

14. În unele vorbe se pronunciă bine di�ongul ea. D(e). ex(emplu). ceapă, cearşaf, 
oaea ear în altele se pronunciă ia în locu de ea. De ex(emplu). ciasornic, ciaşcă.

15. Nu se rostesce în vorbirea poporului pe aici, lege sau merge, plăcere; ci se vorbeşte 
curat, lege, merge, plăcere etc.

16. Asemenea nu se pronunciă e simplu în vorbele care cere gramatica sau limba 
literară a se pune e. De ex(emplu). şesse, vre, şepte ear nu şese, vre, şepte.

17. Nici uă particularitate nu se observă în vorbirea poporului de p’aici, în privinţa 
vocalelor după limba noastră literară de azi, căci se pronunciă bine.

18. Poporul p’aici pronunciă numai sonul z. De ex(emplu). zale, zâmble, zer ear nu 
dzale, dzâmble ori dzer.

19. Sunetul z, în cuvântul Dumnezeu se rostesce tot aşa ca şi în cuvintele praznic, 
prânzu etc.

20. Nu sunt cuvinte în care să se audă dz în loc de z.

�la 220 faţă
21. Poporul nu face distincţiune în pronunciarea lui între un r moale de un rr vârtos 

ci pronunciă tot una. De ex(emplu). vară, var, car, le pronunciă tot una ca ţărrână, ţărran, 
ţarră în care se aude rr vârtos după gramatică.

22. După pronunciul poporului nu sunt cuvinte în care să se audă rr.
23. Pe aici altfel nu se vorbesce decât astfel: hie pentru �e, her pentru fer, hierbe 

pentru �erbe.
24. Nu sunt cuvinte în care �e sau � să nu se prefacă în hie sau hi.
25. Sunetul f nu se rostesce nici uă dată ca ci. De ex(emplu). să se zică cer pentru �er 

sau ca şi să se zică, de ex(emplu)., şeru pentru feru sau şerbe pentru �erbe, ci se pronunciă 
adică se preface după cum s-a spus la Art. 23, în h. Se zice hier, hierbe etc.

26. Pe aici nu preface poporul pe v în h nici într-un cuvânt ci pronunciă curat vulpe 
ear nu hulpe, râvnire ear nu râhnire.

27. Nu scriu cuvinte în care v se schimbă în h.
28. Uzul poporului aşa e de a rosti pe hie pentru �e, cu toate că simte schimbarea 

sunetului f în h ear pe vulpe în hulpe nicicum nu-l preface ci pronunciă curat vulpe.
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�la 220 verso
29. Sunt multe cuvinte în care poporul schimbă pe v în gh. D(e). e(xemplu). ghine 

în loc de bine, ghie, în loc de vie, ghiţă în loc de viţă; ghespe în loc de v(i)espe, ghiţel în loc 
de viţel etc.

30. Se rostesce ghiu pentru de viu. D(e). e(xemplu). deseară ghiu la voi.
31. Poporul p’aici rostesce ghin în loc de vin. In nu se pronunciă nicidecum în loc de vin.
32. În pronunciarea cuvintelor: steaua, ziua, reaua nu se aude nici uă dată va adecă 

nu se zice steava, ziva.
33. Poporul pe aici distinge pe j de gi în pronunciul său. Nu zice giur pentru jur, jinere 

pentru ginere, jer pentru ger și altele ci pronunciă curat: jur, ginere, ger.
34. Poporul în toate ocaziunile rostesce pe ghi în loc de bi. De ex(emplu). ghine în 

loc de bine, corghi în loc de corbi, sorghi în loc de sorbi etc.
35. Asemenea poporul pe aici în toate ocaziunile rostesce pe chi în loc de pi. D(e) 

e(xemplu). chicior în loc de picior, chept în loc de piept, chirostrii în locu de pirostrii, childă 
în locu de pildă etc.

36. Nu se rostesce cept și cicior, cirostrii și cildă ci chept, chicior, chirostrii etc.
37. Pluralul de la lupu se rostesce luchi și lupchi și cel de la popă: pochi.
38. Mie și mel se rostesc așa: mie, miel ear nu mnie, mniel.

�la 221 faţă
39. Pe aici poporul rostesce totu una şi mie (1000) şi mie (pentru mine). D(e). 

e(xemplu).: îmi dă tata mie o mie de lei.
40. Pe aici nu schimbă poporul pe n între vocale în r nici într-un cuvânt. D(e). 

e(xemplu).: nu se zice pâre în loc de pâne, ci se zice curat pâne.
41. Pe aici poporul nu zice nici fănină, nici fărină, ci făină, adecă n nu se aude de fel.
42. J nu se amestecă cu ș în vorbirea poporului de pe aici. D(e). e(xemplu). nu se 

zice șeg pentru jeg, șiganie pentru jiganie ci se pronunciă curat: jegu, jiganie etc.
43. Nici pe s nu-l amestecă cu z. D(e). e(xemplu). nu zice seru pentru zer, asimă 

pentru azimă ci pronunciă curat zer, azimă etc.
44. Nici pe ci nu-l amestecă cu gi. D(e). e(xemplu). nu zice porgi pentru porci sau 

melgi pentru melci, ci pronunciă curat: porci, melci etc.
45. Nici un exemplu de asemenea schimbări de consoane sau de alte schimbări nu 

sunt pe aici în vorbirea poporului.
46. În vorbirea poporului pe aici se rostesce curat �ueraru, mâncătoru, ajutoru, 

cuptoru ear nu �uierariu, mâncătoriu, cuptoriu etc.

�la 221 verso
47. N-are obicei poporul pe aici a zice: l-am bătutu-lu, l-ai trântitu-lu, ne-am văzutu-

ne, adecă ca să repetească pronumele, ci numai: l-am bătut, l-ai trântit, ne-am văzutu etc.
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48. Obiceiul poporului pe aici este de a pronuncia adeseori: copiii merge, femeile 
tace în loc de copiii mergu, femeile tacu, etc.

49. Pe aici poporul zice numai mâinile ear altfel nu zice.
50. În privinţa climei toate vorbele corespunzătoare ei se zice: adecă iarnă, primăvară, 

vară, toamnă, zăpadă, ghiaţă, poleiu. Numai cuvântul arșiţă este foarte rar uzat.
51. Cuvintele necunoscute în privinţa poziţiunii lor sunt: ţoiu, măgură, dălmă, gruiu, 

rediu, stan, cărșiă ear cele puţin uzate sunt: noian, codru, văgăună, vizuină. Cele(l)alte însă 
sunt cunoscute și le uzează poporul în vorbire, adecă: mare, râu, pîrâu, munte, movilă, 
pădure, lespede, stâncă, vale, groapă, dealu, luncă etc.

52. Nu sunt alte numiri care să nu �e obicinuite și pe aici.
53. Din cuvintele privitoare la minerale, numai cotroanţă651 nu este cunoscut 

poporului pe aici și prin urmare nici uzat în vorbire ear cele(l)alte p(rintre). c(are).: aur, 
argint, �er, cositor, plumb etc.

�la 222 faţă
sunt cunoscute și uzate în vorbirea lui însă și mineralele precioase afară de diamant 

p(rintre). c(are).: rubin, smaragd etc. nu sunt cunoscute poporului de pe aici.
54. Lucrurile de alamă și de madim652 în stare curată când sunt nouă și când le văd 

oamenii zicu că: „pare că e aurii, așa-s de frumoase”. Tumbacul, �indcă e alb ca argintul, 
asemenea când îl văd oamenii zic „că parcă e argint”. Cu f(i)erul nu e nici un mineral (pe) 
care să-l asemene poporul pe aici.

55. Poporul pe aici pe arbore, cu toate părţile lui, îl numesce arbore, numai cuvântul 
trunchiu nu-l cunoasce și nici nu-l întrebuinţează prin urmare ear celelalte părţi, rădăcină și 
crăci, le întrebuinţează în vorbirea lui. La plante asemenea numesce în genere, cunoasce și 
părţile plantei cum se numesc, adecă: rădăcină, paiu, frunze, spicu, grăunţe, ţepile spicului etc.

56. Numirile neobicinuite ale arborilor sălbatici sunt anin, jaleșu, rută ear celelalte 
sunt cunoscute.

57. Relativ la pomii roditori toate numirile lor sunt obicinuite.

�la 222 verso
58. Numirile ce poporul dă strugurilor pe aici sunt:
  1. Strugurii albi care au broboanele albe.
  2. Strugurii negri care au broboanele negre.
  3. Coarna care este cel mai bun strugure și care este și alb și negru.
59. În privinţa viei nu pot spune nimic de pe aici, (pentru) că întrucât nu sunt vii, 

oamenii nu sciu nimic relativ la vie, afară de culesul viei, (despre) care a(u) auzit și ei că se 
face toamna.

651  COTROÁNŢĂ, cotroánţe = s.f. (reg.) o piatră anumită; cruh. 
652  MODÉM, modémuri, s.n. = (pop., înv.) 1. aliaj din alamă și nichel, care imită argintul; pacfon. 2. mină. 
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60. Numirile feluritelor vinuri p’aici sunt: bun, rece, acru, mai dulcișor ear în privinţa 
culorii: alb, roșu, negru, pro�r; relativ la tărie: tare, moale și câteodată se zice că e apă goală.

61. Toate soiurile de grâu sunt întrebuinţate în vorbirea poporului adecă: grâu de 
toamnă, de vară, ghircă, secară, orz, ovăz, meiu, porumb şi rapiţă; numai numirea hameiului 
și a hriscei nu sunt întrebuinţate, nici cunoscute.

62. În privinţa legumelor, numai cuvântul bamă și chimen nu sunt cunoscute și prin 
urmare nici uzate în vorbirea poporului p’aici ear cele(l)alte: bob, mazăre, fasole, linte, 
castraveţi, dovlecei, mărar, pătrunjel, spanac, conopidă etc. sunt cunoscute și prin urmare 
uzate în vorbire.

�la 223 faţă
63. Pe aici nu sunt numiri de arbori sau de altceva din regnul vegetal, cari să se 

întrebuinţeze în ţară cu un alt înţeles.
64. Numirile diferitelor buru(i)eni sunt:
  1.  Cicoarea este uă buruiană ce cresce înaltă ca de un metru și cu mai multe 

crăci din rădăcina ei chiar sau mai de sus; ea cresce prin locurile 
necultivate de 1, 2 sau trei ani și are o �oare albastră.

  2.  Susaiul crește tot prin locurile necultivate ca și cicoarea însă nu face mai 
multe ramuri ci numai un singur trunchiuleţ înalt ca la 7 decimetri cel 
mult; trunchiuleţul lui când este mai fraged îl mănâncă și oamenii, iar 
cicoarea nu, ambele sunt amari.

  3.  Sca(i)etile este mai mare ca cele 2 de mai nainte, face un trunchi mai 
gros și înalt ca de 2 metri și cu mai multe ramuri pe el, care face �ori roșii 
deschise în vârful lor; când e mic îl mănâncă boii, vacile și oile.

  4.  Coada șoricelului stufoasă și înaltă ca de 1 decimetru și cu mai multe 
�oricele albe pe �ecare ramură.

  5. Mătura cresce tot prin locuri necultivate

�la 223 verso
       şi ea este stufoasă, cu mai multe ramuri pe trunchiul ei care este înalt ca 

de 1/2 metru.
  6.  Lipanul tot prin locuri necultivate cresce; are un trunchi înalt ca de 2 

metri uneori, cu frunze verzi şi lăţişoare pe el şi cu mai multe �ori galbene 
cari se fac mai la vârful trunchiului.

Toate aceste buruieni se întrebuinţează şi pentru foc.
Numirile de ierburi:
  1. Căpriţă care creşte prin locuri silistoase653.
  2. Mohorul cresce prin miriştile de orz, ovăz, grâu.

653  SILIȘTÓS, -oásă, adj. (reg.; despre porţiuni de teren) bogat în substanţe nutritive. 
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  3.  Chirul cresce peste tot locu(l) unde sunt rădăcini de-ale lui. Este uă earbă 
care se întinde foarte tare şi se prinde de pământ din toate nodurile.

  4.  Ghizdeiul este uă iarbă ce cresce întinsă pe pământ, cu �oricele galbine 
pe toate ramurile lui. Cresce prin fâneţuri, prin locuri ţelinoase sau 
nearate de mult timp. Este cea mai gustoasă iarbă pe care o mănâncă caii 
prea mult.

  5.  Grâuşorul care este cu un spic(u)şor cam ca al grâului şi cu imagini de 
boabe pe spicul lui.

  6.  Ovezciorul asemenea cu un spicuşor ca al ovăzului şi cu boabe atârnate 
în jos de pe spic.

  7.  O�ga654 se aseamănă cu ovezciorul însă are spicu(l) mai mare şi cu ţepi. 
După ce se usucă nu o mai mănâncă vitele bine.

�la 224 faţă
Toate aceste ierburi cresc şi se cosesc de oameni pentru fân şi maldăr vara la cai sau 

la alte animale.
Florile cele mai cunoscute pe aici sunt: crinii, tranda�rii, liliacul, isma, calom�r. Sunt 

�ori de grădină, apoi de ghiveci: rosetă, muşcată, tranda�r de lună, oleandru, verbină, 
tufănică, maghiran, indruşaim, cerceluş etc.

65. Poporul pe aici nu aseamănă niciun vegetal sau arbori cu altceva.
66. Numirile �arelor necunoscute şi neuzate pe aici sunt: panteră, tigru, leopard, 

hienă ear de dobitoace sunt: gazelă, girafă, rinoceru(l), elefantu(l), hipopotamul, râsu(l), 
elanul şi renul.

67. Cuvintele relative la cal sunt: zic oamenii că sunt cai mari şi mici, iuţi şi moi, 
românesci, nemţesci, rusesci şi turcesci.

În privinţa vârstei zic că e bătrân sau tânăr. 
În privinţa colorei: bălan, negru, dereş (sur), şoriciu, murg, roib, galben, bălţat, şarg 

şi pintenog.
68. În privinţa boului zicu oamenii: bou mare, mic, gras, slab, cornorat şi ţăpoiat.
În privinţa colorei: vânăt, bălan, murg, negru, roşu şi codalb.

�la 224 verso
În privinţa vârstei zicu: tânăr şi bătrân. 
Pentru vacă tot asemenea vorbesce poporul.
69. În privinţa berbecului şi a oii zicu oamenii că sunt: bucălăi, bele, turcane, târcave.
În privinţa culorei zic: albe, negre şi la mici le zic şi fumurii şi pestriţe.
În privinţa vârstei: tinere şi bătrâne.
70. În privinţa caprei zicu oamenii că sunt: lăptoase, ţiţoase, gărdurareţe şi stricătoare.

654  OFSÍGĂ f., pl. i (bg. ovsiga, sârb. ovsik, ovsika, pol. owiesec. V. ovás). Iarba ovăzului, secărea, o plantă graminee (brómus 
[secálinus și stérilis]). Și ovăsică, osígă, opsígă, osfígă și oschígă. Și ovăsc, n. Gra�a ovsigă e slavă. 
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În privinţa colorei: albe, negre şi roşii. 
În privinţa vârstei tinere şi bătrâne.
Pentru porci zic oamenii că sunt: mari, mici, blegi şi domestici.
În privinţa colorei zic: bălan, negru, siv şi pătat. 
În privinţa vârstei: tânăr şi bătrân.
71. În privinţa câ(i)nelui zic: câine ciobănescu, cojănescu sau de casă şi de vânat; 

vrednici, leneşi.
În privinţa vârstei: tânăr şi bătrân. 
În privinţa culorei: albi, negrii, roşii şi vineţi.
72. Relativ la pisică zic că împuţinează şoarecii de prin case şi de peste tot.
73. Pe aici se numesc şoareci în general.
74. V(i)ermi, omizi, pisica popei: un v(i)erme lung şi gros cu vergi roşii şi albe.

�la 225 faţă
75. Lăcustă, urechelniţă, greerile, coropişniţa, păduchii, furnicele, albinele, v(i)espile, 

�uturi, gândacu(l) de mătase, muscile, muşiţa, strechia, tăunu(l) şi păianjenu(l) sunt 
insectile cari se audu în vorbirea poporului.

76. Despre gâscă, raţă, lebădă, porumbel, cocoş, găină şi curcă se zice că sunt paseri 
de casă pe care le crescu pentru a le servi la facerea mâncărei.

77. Albine nu se cresc pe aici şi nu sciu oamenii nimic relativ la crescerea albinelor 
decât sciu că albinele ne dau miere şi ceară.

78. Despre urşi, lupi, vulpe se zice că sunt �are sălbatice răpitoare şi de la cari pot 
căpăta blănuri vânându-le. Despre iepure se zice că nu e semn de reuşită când iese omului 
înainte pe un drum. Despre cerbi şi căprioară se vorbesce că sunt animale sălbatice de 
pădure iar despre vidră şi veveriţă nu scie nimica poporul pe aici.

79. Relativ la vulturi, ulii şi toate păsările răpitoare se zice că sunt paseri sburătoare 
mari cari mănâncă tot felul de mortăciuni şi pradă din pasările domestice.

80. Despre bufniţă şi cucuvea se zice că sunt paseri de noapte şi cântecul lor când se 
pune

�la 225 verso
pe câte uă casă este semn fatal de moarte.
81. Despre corb şi cioară se zice că sunt păsări sălbatice cari trăiesc prin păduri şi (i)

es de strică semănăturile oamenilor: grâu, porumb, cânepă etc.
82. Relativ la m(i)erlă, sturz, ciocârlie, rândunică, vrabie, cuc, potârniche etc. se zice 

că sunt păsări cari prin cântul lor prevestesc schimbare(a) de timp. D(e). e(xemplu).: 
ciocârlia când cântă prevestesce zorile etc. De asemenea se mai zice că mănâncă multe 
insecte de pe holdele semănate.
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83. Despre cocor, barză şi cocostârc asemenea se zice că anunciă primăvara când se 
ivesc şi când dispar anunciă toamna. Despre cocori se mai zice că zbântu(i)e porumburele 
din ţarină.

84. Relativ la broască se zice că primăvara, când cântă prin lacuri, e semn că se 
încălzesce vremea şi că sunt de două feluri: broască care e răspândită peste tot şi broasca 
ţestoasă.

85. Şopârla zicu oamenii că este de două feluri: şopârlă şi guşter, care e tot uă şopârlă 
verde şi fără coadă, (despre) care zic că şi muşcă.

Despre şerpi spun că sunt vătămători �indcă sunt veninoşi şi când or muşca 

�la 226 faţă
pe un om sau animal moare, dar câte feluri de şerpi sunt nu sciu. Cunoasce numai 

un soi de şerpi.
86. Despre racu au un proverb: că mergi îndărăt ca racul.
Despre păianjen se zice că s-a lăudat că lucrează sau toarce mai subţire ca Maica 

D(omnu)lui şi prin urmare zic oamenii că-i iartă D(umne)zeu trei păcate (celui) cari 
omoară un păianjen. 

Despre celelalte: melc, lipitoare, scoică, omidă, �utur(e), lăcustă etc. nu se vorbesce 
nimic.

87. Numirile feluriţilor pesci pe aici sunt: crap, morun, cegă, somnu, ştiucă, ghiban, 
lin, caracudă, roşioară, albişoară, saviţă655, cosac, ciortan de crap.

88. Asupra acestui punct nu se vorbesce nimic p’aici.
89. Sonurile ce scot deosebitele animale pe aici astfel se numesc: boul sbeară, calul 

nechează, câ(i)nele latră, gâsca gâgâ(i)e, porcul grohăesce şi guiţă, lupul urlă, măgarul 
sbeară, ursul mormăesce, raţa măcăesce, găina cârcâ(i)e, cocoşul cântă, curca chircăe, 
porumbeii guru(i), bibilicele - Păcat! Păcat!

90. Despre vânătoare zic oamenii că e folositoare �indcă când stau fără lucru pleacă 
la vânătoare.

91. Strigătele ce obiciu(i)esc vânătorii sunt: �uierături din partele.

�la 226 verso
92. La câinii de vânat pe aici le zice ogari și copoi.
93. Despre pescărie zic oamenii că e uă meserie folositoare, cari o facu cu adjutorul 

bănesc, de cai și căruţă.
94. Despre ciobăniă zicu oamenii că e o meserie ticăloasă care nu-și are stabilimentul 

său nici într-un loc și ale cărei unelte sunt bâta, cleștele de vermuit și cuţitul de tăiat și jupuit 
oi. Relativ la pășunea oilor zic oamenii că le pornesc la iarbă ca să pască și să le vie lapte, apoi 
le mulge și din laptele lor fac brânză, urdă, cașcaval și lapte f(i)ertu în putini. Toate acestea 
se fac astfel: dă chiag la lapte și pe urmă strânge cașu(l) închegat și, după ce-l stoarce, peste 

655  SÁBIŢĂ, e f. Pește dulcicol cu corpul turtit lateral, acoperit cu solzi mici.
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3 zile îl fărâmă mărunt pe răvor și dă sare și astfel obţine brânza iar cașcavalu(l) se face punând 
cașu(l) închegat în apă feartă și după ce se ’moe îl pune la tipare și are cașcaval.

95. Ciobanii ca să deosibească oile una de alta le zic: bâr na cornuta ori belea ori 
bucălaia ori oachişa ear la vaci: na bălaia ori cerboaica ori frumoasa ori porumbiţa ori 
negr(o)aia ori codalba ori gălbioara ori murguţa.

�la 227 faţă
96. Ciobanii la câ(i)ni le zic: dulău, brezoi, chibrit, calafat, turcu și hoţu.
97. Nu.
98. Ciobanii împart ziua în trei părţi: de dimineaţă, la năm(i)ezi și seara.
99 -
100. Ciobanii zic: noa în loc de așa și altele.
101. Cuvinte puţin uzate sau necunoscute relative la plugărie sunt: agricultură, 

cultivarea solului, calităţile și numirile solului.
102. Câmpul lucrat se numesce ţarină; iar cel nelucrat - pârloagă, ţelnă656 și care este 

pentru vite - izlaz.
103. Uneltele de plugăriă se numesc: plug, grapă etc.
104. Părţile plugului se numesc: rotele, grindei, coarne, bârţă, plaz, f(i)er lat și f(i)er 

lung și schimbător.
105. Deosebitele părţi ale căruţei se numesc: dricul care are patru carâmbi, speteze, 

codirle, mâni de codirle, scaun, osie, inimă, cracă, oiște, lioci657, rânci și lișiţe658.
106. Părţile morei se numesc: roate, scoa(i)e659, postavă, p(i)etre, coșuri, stavilă, 

prisnel.
107. Meseriile cunoscute pe la ţară se numesc: dulgherie, f(i)erărie, rotărie, zidărie, 

cismărie, cojocărie.

�la 227 verso
108. Uneltele dulgherilor se numesc: topor, teslă, f(i)erăst(r)ău, rindea, gialău, 

ciubucar, lămbuitor660, ghiunie661 şi daltă iar materialele se numesc bulamaci662, nu(i)ele, 
pari, grinzi, lanţi, dulapi,tinichele şi dulăpaşi ear apucătura de lucru se numesce începutu.

109. Uneltele f(i)erăriei se numesc: cuşniţă, foi ciocane, necovală, cleşturi, cărbuni 
iar materialu(l) este f(i)er şi tot felu(l) de şinuri663. Apucătura la lucru se numesce începutu.

656  ŢÉLINĂ, ţelini, s. f. Pârloagă, ogor necultivat. – Var. ţălină. 
657  LÉUCĂ, leuci s. f. Piesă de lemn încovoiată, prinsă cu un capăt de osie, iar cu celălalt capăt de carâmb, care susţine 

căruţa sau carul. Parte a carului formată dintr-un lemn încovoiat, cu un capăt îmbucat în osie și cu celălalt prins de 
loitră, spre a o sprijini.

658  LÍȘIŢĂ, líșiţe, s. f. Bucată de lemn arcuită care �xează cuiul inimii la oiștea din spate a căruţei. 
659  SCOÁIE, s.f. (înv. și reg.) Covată, albie, ladă în care curge făina morii.
660  Scobitor.
661  Colţar, dreptar, echer.
662  Ţăruși, stâlpi de lemn.
663  Probabil: șine.
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110. Uneltele de zidărie sunt: teslă, mistrie ciocan, dreptar, maala; materialu(l) este: 
cărămida, pământ sau var, nisip, câlţi şi baligă de cal ear apucătura de lucru se numesce 
început.

111. Ţesăturile ţărănesci se numesc: pânză, covoare, scoarţe, foiţe, duşace, plapome, 
saci, poloage, fultoace, macaturi, androace de lână, pistelci, �anere, pantaloni şi abale sau 
dimii.

112. Uneltele de tors se chiamă: furcă, fusu, rischitoru de ţesut, rasboiu, vatale, iţe, 
podnogi, scripeţi, suluri, amnăruşu, zăvor. De cusut: aci, aţă şi dăgetar sau năpârstroc.

113. Cuvintele necunoscute şi puţin uzate privitoare la plutire sunt: vâslă, opacină664.
114. Armele cu cari se servesc unii din săteni sunt: puscii, levorvere şi iatagane.

�la 228 faţă
115. Despre armele obicinuite la români în trecut se mai păstrează numirile de puşcă, 

pistol, arc, săgeată.
116. Despre cuvintele privitoare la ale casei numai ogradă nu e cunoscut şi uzat, 

celelalte sunt cunoscute.
117. Tot acelaşi cuvânt se întrebuinţează şi când mănâncă un om şi când mănâncă 

un dobitoc, cu deosebire numai la obiectul ce mănâncă. D(e) e(exemplu).  omul mănâncă 
pâ(i)ne etc. şi dobitocul pa(i)e, fân etc.

118. Numirile hainelor la săteni sunt: cămaşă, ismene, ciorapi, �aner, pantaloni sau 
poturi ori şalvari, cojoc, ghebă, sarică, căciulă, rochii, androace, paltonaşe, zăbune, brâu, 
broboade, basmale, tistimele, tulpane, tibete, marame şi pambriuri.

119. Numirile podoabelor femeiesci sunt: salbă, lefţi, brăţări sau corbe665, cercei, 
inele, mărgele şi broşe.

120. Numirile de mâncări mai deosebite pe aici nu sunt decât cele ordinare adecă: 
ciorbă, friptură, mâncare de varză, de ceapă, de cartof, de orez, de bulgur etc.

121. Numirile băuturilor sunt: vin, rachiu, spirt, ţuică, mastică, basamac şi mai 
deosebite sunt rom şi giamaică.

122. Cuvintele de înrudire sunt: părinţi, fraţi, veri buni, veri al doilea, al treilea, nepoţi, 
unchi, mătuşe şi moşi.

�la 228 verso
123. Cuvintele privitoare la căsătorie sunt: logodnă, rachiu, bulguru(l) de joi, 

bradu(l) de sâmbătă, cununia, masa a mare Duminecă seara, Luni seara un crap, Marţi 
plăcintele. Însă Luni mai e rachiu(l) și legătoarea miresei.

124. Jurămintele poporului de pe aici sunt: pe D(umne)zeul lui, pe su�etu(l) lui, pe 
viaţa lui, pe bătrâneţea sau pe tinereţea lui, pe copii(i) lui și pe cinstea lui.

664  Vâslă scurtă, lopată.
665  Colbă, colbe.
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125. Ocările poporului de p’aici sunt foarte mari: insultă pe D(umne)zeu, biserică, 
cruce, Evanghelie, Crăciun, Bobotează, Paște, sfânt, icoană, lumânare, tămâie, în �ne toate 
lucrurile s�nte; și dă și la dracu.

126. Jocurile copilăresci cunoscute pe aici sunt: de a ascunsile, de a mija, de a borșu(l) 
și de a Mama Gaia.

127. Vasile pentru gătirea bucatelor se numesc: căldare, tingire, oală, cratiţă și tavă; 
pentru punerea pe masă: castron, farfurie, strachină, ce(a)nac, lingură, furculiţe, cuţite; 
pentru ducerea la câmp oală, putineiu(l), dăsagi și botă.

128. Cuvintele relative la gătirea bucatelor sunt cele trebuincioase pentru bucate 
adecă focu, apă, vasu și materialu(l) carne, fasole sau altceva.

129. Cântecele poporului pe aici sunt multe dar n-au numiri.
130. Cuvintele privitoare la jocul de cărţi sunt: Conţină, Tablanetu, 31 și Ioti Popa 

nu e Popa.

�la 229 faţă
131. Diferitele danţuri ale poporului pe aici sunt: hora, chindia, raţa, brânza, brâuleţul 

și ţigăneasca. Din acestea chindia, ţigăneasca și brânza se joacă iute ear cele(l)alte se joacă 
mai încetu.

132. Deosebitele instrumente de muzică uzate pe aici se numesc: vioară, zambal, 
cobză, bazu, �uierător, bucium, plant și muzică.

133. Nicio distincţiune nu face poporul între su�et de om și între su�et de dobitoc 
în privinţa vorbirei ear în privinţa facultăţilor îl consideră pe al omului mai perfect. Despre 
numirea lui tot su�et îl numesce.

134. Relativ la înmormântare aceste cuvinte sunt: pogrebanie și îngropare ori 
înmormântare.

135. Tot cuvântul moare se uzează în vorbirea poporului pentru morţile tuturor 
�inţelor. Numai când s-ar ivi moartea întâi în vite, atunci se zice că a ciocnit în cutare și 
cutare loc iar în oameni, zic că a murit la cutare om și la cutare.

136. În privinţa cugetului, a minţei și a gândirei nu sunt alte cuvinte decât tot acestea: 
minte cuget și gândire și că ele sunt daruri pe care D(umne)zeu le-a dat omului.

137. Când o �inţă sau un lucru se distinge de altul în mai mult prin coloarea lui cea 
vie, acesta numesce 

�la 229 verso
poporul frumos și mulţimea colorilor de �ori dintr-o grădină o crede cel mai frumos 

lucru din lume.
138. Stelele zicu oamenii că sunt făcute de D(umne)zeu în scop de a lumina noaptea 

împreună cu luna și de a se îndrepta plugarii după ele.



247

IAZU. File de cronică

139. Numirile ce dă poporul deosebitelor stele sunt: Luceafăru(l) de seară, 
Luceafăru(l) de ziuă, Caru(l) cel Mare, Caru(l) cel Mic, Cloșca, Rariţele, Crucea iar cea(l)
altă mulţime a stelelor o numesce stele.

140. Partea cea albicioasă a stelelor de pe ceru o numesce poporul Calea Rătăciţilor 
și se povestesce că în vechime, când erau robi, dacă scăpa vreun rob și vrea să fugă, se 
îndrepta după această cale dacă era spre Răsărit sau Apus sau în altă parte casa lui sau locul 
unde vrea să tragă.

141. Întunecarea sau eclipsa lunei sau a soarelui o privesce ca un semn oarecare, 
adecă că are să se întâmple ceva și zicu că le mănâncă vârcolacul.

142. Vârcolacii crede poporul că sunt nisce �inţe invizibile, cari mâncă luna și soarele.
143. Diochiul îl privesce poporul ca o boală; când îl privesce cineva pe un copil 

frumos cu multă plăcere sau când face alte snoave copilăresci, 

�la 230 faţă
atunci zice că-l dioache.
144. Despre zâne povestesce poporul că a(u) fost nisce �inţe de femei frumoase 

peste �rea omenească, cari trăiesc peste nouă ţări, peste nouă mări în casele Ilen(e)i 
Cosânzeni, unde iarba cresce şi se găitănesce666.

145. Despre Zâna Cosânzeana nu se povestesce altceva decât că în casile ei tră(i)esc 
zânile şi numele ce i-l mai dă ei este Ileana Cosânzeana.

146. Nu cunosc Zâna cu numele Filma.
147. Nu se cântă la nunţi nimic cu mana şi lada, nici nu le cunoasce poporul pe aici.
148. Despre Drăgaică nu povestesce alt nimic. Îi dă numele de Drăgaica la Sărbătoarea 

Sf(ântului). Io(a)n. Îi dă numele Drăgaica �indcă atunci în�oresce o buruiană, pe care o 
numesce Drăgaica.

149. Despre Strigoi şi Strigoaie zic oamenii că sunt oameni morţi peste cari sare pisica 
şi că vin noaptea şi chinuiesc pe cei vii din casa lor. Despre sta�e nu vorbesce nimica.

150. Despre dracu povestesce poporul că îndeamnă pe oameni numai la fapte rele 
şi răzvrătesce lumea apoi zic că e negru, încornorat, cu ochii zgâiţi, cu dinţi rânjiţi şi cu aripi.

�la 230 verso
151. Despre Ursite povestesce poporul că sunt 3 femei, care a 3-ia noapte după 

nascerea copilului vin la copil şi dacă găsesc pe masă pâine bună, aur, argint şi aramă, îl 
ursesc bine ear unde nu găsesc pâine bună sau cele(l)alte îl ursesc rău.

152. Despre Iele zice poporul că sunt babe care pocesce pe om adecă îl schimonosesce 
şi despre Iezme zice poporul că sunt nisce �inţe slabe peste măsură. Şi unui om aşa îi zice 
când e slab tare, pare că e o Iazmă.

153. Despre Joimărica se zice că să silească copilele să toarcă lâna şi cânepa ca să 
n-apuce Joi Mari că le frige unghiele. Şi o mai numesc şi Joimăriţa.

666  GĂITĂNÍ, găitănesc, vb. IV. Tranz. (înv.) A răsuci, a împleti găitane. Re�. Fig. (Despre iarbă) A se răsuci la vârf.
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154. Despre Sf(ântul). Io(a)n Botezătorul n-are altă credinţă poporul decât că e 
sf(ânt), dar femeile au un obicei: zic că fac Iordanu. Se adună multe la un loc, fac bucate, 
mănâncă, bea şi după ce î(n)noptează, unele (i)es p’afară şi chiuie.

155. Paparuda este a treia Joi din Paşte. (Poporul) zice că e zi cu primejdie şi nu 
lucrează. Fetile cu 2 zile mai înainte fac Caloianu(l): un chip de om din pământ şi cu ochi 
de coji de ouă roşii 

�la 231 faţă
şi Joi îl îngroapă în câmp şi pe urmă îi face pomană, fac plăcinte, ta(i)e găini, frige se 

pun pă petrecere şi cele mai mari aduc lăutari şi fac horă.
156. Despre Sburători nu se povestesce nimic pe aici.
157. Astăzi nu cunoasce nimic poporul despre Moş de Furcă.
158. Nici Brezaia nu este pe aici.
159. Nici despre Borboase nu se vorbesce nimic p’aici.
160. Flăcăii se fac 2 cete şi împart satu(l) în 2. În ziua de Ajunu(l) Crăciunului vin 

la fereastră şi colindă un colind ear în ziua de Crăciun vin în casă şi colindă pentru toţi din 
casă dacă voesce gazda şi în noaptea de Sf(ântul). Vasile vin băieţii mai mici la fereastră şi 
colindă ce sciu.

161. Despre Pricoliciu nu se spune nimic pe aici.
162. Zmeii şi Balaurii sunt priviţi de oameni ca nisce �inţe puternice cari omora pe 

cel care se opunea lor când ar � vrut să le răpească ceva şi zic că sunt cu aripi şi lasă foc pe 
unde merg.

163. Despre oamenii care au părul roşu zic că sunt oameni răi şi necinstiţi.

�la 231 verso
164. În privinţa vrăjilor e obiceiu(l) de a da cu bobii, cu cărţile și descântă.
165. Cuvintele relative la boalele de om sunt: frigurile, lingorea, angina, care lumea-i 

zice gâlci, pojaru(l), vărsatu(l), deochiu(l), holera și ciuma.
166. Cuvinte relative la boalele de vite sunt: Durerea de gură, molimă, Durere de 

picioare, Armurariţă, Splină și Sângerate.
167. Pricina frigurilor zice că e osteneala și răceala; a epilepsiei zice că se lipesce de 

ei din frică; holera și ciuma zice că le trimite D(umne)zeu; asemenea și vărsatu(l), pojaru(l) 
și gâlcile.

168. Despre Sf(ântul). Petru zice că e Sărbătoare cu primejdie și că el dezleagă gura 
lupilor adecă el comandă la lupi ca să mănânce pe cutare om sau animal.

169. Despre Sf(ântul). Ilie zic oamenii că umblă cu tunetu(l) și că trăsnesce pe 
oamenii păcătoși tare.

170. S�nţii care sunt mai socotiţi sau mai onoraţi de către popor pe aici sunt: 
Sf(ântul). Nicolae zice că e bogat că a înzestrat cele 3 fete, Sf(ântul). Gheorghe pentru că 
a pătimit multe munci pentru Hr(istos) și Sf(ântul). Dimitrie asemenea.
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171. Ziua și noaptea o împarte poporul în 3 conace. 

�la 232 faţă
De dimineaţă până la 9 un conac; de la 9 până la 2 al doilea conac numit conacu(l) 

de la năm(i)ezi şi de la 2 până seara, conacu(l) de seară; iar noaptea o împart în două: până 
la m(i)ezul nopţii o parte și uă altă parte de la M(i)ezul nopţei și până la ziuă.

172. La zilele dintâiu ale lunilor nu au nici o numire deosebită; decât la Martie 1 iu 
îi dă numirea de Baba Dochia și încă două zile ale babelor, 3 ale berzelor și 3 ale cocorilor 
până la 9 Martie.

173. Toate zilele săptămânei le socotesc d’opotrivă și lucrează în toate, afară de Duminecă, 
însă femeile mai ţin și Vinerea de cusut și torsu însă altceva nu zice nimic despre ele.

174. Sf(ânta). Duminică zic că e sărbătoare lăsată de D(umne)zeu ca să meargă la 
biserică să se’nchine și să nu lucreze alt lucru ear despre cele(l)alte nu spune nimic.

175. Relativ la această chestiune n-am auzit pe nimeni din oameni zicând că cutare 
pasăre sau dobitoc e mai plăcut lui D(umne)zeu.

�la 232 verso
176. Nu sunt lacuri, nici ape, nici păduri, nici movile sau altceva pe care poporul să 

le privească ca s�nte.
177. Zicu adesea ori oamenii Sf(ântul). Soare, Sf(ânta). Lună dar nu-i privesc ca 

s�nţi.
178. După părerea poporului Zorilă e zorile de ziuă și Murgilă e Murgu serei.
179. Este blestem cu pomenirea p(i)etr(e)i și a altor lucruri. D(e) e(xemplu). 

Bată-te peatra, bată-te lemnele, bată-te stelile.
180. Când bate vântul de la Baltă și Munte spunu oamenii că are să plouă; când bate 

vântul dintre Apus și Meazăzi zic că are să �e secetă de ploa(i)e, când bate Crivăţ prevestesce 
vreme iute, aspră.

181. Numirile deosebitelor vânturi sunt: Crivăţ – vântul de la Nord, Austru – vântul 
de la Sud, Băltăreţu – vântul de la Răsărit și Muntean – vântul despre Apus.

182. Afară de cele bisericesci nu mai cunoasce poporul alte rugăciuni.

�la 233 faţă
183. Când cade câte o stea, poporul zice că a murit un om și că �ecare om își are 

steaua lui.
184. Când cineva are invidie mare pe un altu(l) aleargă la uă fermecătoare și-i plătesce 

ca să-i pu(i)e cuţitu(l) aceluia pe care-l invidiază, adecă prin farmecile ei zice că-i trimite 
cuţitu(l) și se pune în una din părţile corpului; și cu darea de argint vin tot asemenea și-i 
spuzesce tot corpul de bube.

185. Legarea ploaei zic oamenii că se face de (către) cărămidari ear cum o leagă nu 
se scie.

186. Pe aici nu se vorbesce nimic de Mama Pădurii.
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187. Sărbătorile Ciurica667 și Circovu668 pe aici nu sunt.
188. N-are nici o credinţă despre anu(l) nou; dar au obiceiu(l) că cu o zi înainte 

umblă oamenii mai tineri cu plugurile și trag brazde prin faţa casei omului urând îmbelșugare 
pentru anul viitor.

Despre Bobotează n-au nici uă credinţă, nici obicei. La Lăsatu(l) secului au obiceiu 
de meargu cu colaci �nii la nași și la toate rudele mai bătrâne și se eartă pentru Postu(l) 
Paștelui.

189. Pe la noi babele nu scot ochii la s�nţii din biserică; din contră îi cinstesce.

�la 233 verso
190. Despre paserile cu ciocul de foc nu vorbesce nimic poporul pe aici.
191. În susu, mult spre cer, zic oamenii sau cred că e un vânt rău care-i zic turbat; și 

paserile dacă se înalţă până la el turbează și cad moarte de acolo.
192. Toaca din cer zic oamenii că o aude cocoșii și de aceea cântă la miezu(i) nopţii 

și despre ziuă.
193. Despre Curcubeu cred oamenii că e un semn, că l-a pus D(umne)zeu după 

ploa(i)e, că n-o să mai înece cu potop.
194. Rodul pământului nu-l cunosc oamenii p-aici �indcă cresce numai pe la păduri, 

și pe aici nu sunt păduri.
195. Mânecătoarea669 n-o scie poporul pe aici.
196. Nici despre focul lui sân Medra nu scie nimic poporul.
197. Iarba fearelor nu se a�ă p’aici, dar am auzit că hoţii se slujesce cu dânsa;,că sparg 

încuietorile de pe la case, magazii și grajduri.

�la 234 faţă
198. Despre pocânzei670 nu scie nimic poporul; dar colăcerii sunt �ăcăii; la toate 

nunţile încalecă pe cai și întâmpină nunta; și după ce le dă nunu o ploscă cu vin, apoi își iau 
caii la goană, ca să vază toată lumea, care are cal mai fugar.

199. Ceasornicul casei de noaptea numescu oamenii cântarea cocoșului și luna, ear 
ceasornicul de ziua e Soarele.

200. Despre Raiu crede că e un locu fericit unde merg su�etele drepţilor după moarte 
ear despre iad cred că e un focu nestinsu, în care are să se muncească su�etele oamenilor 
păcătoși după moarte.

201. Pe cel(ăl)alt tărâm, înţelege poporul pe lumea cea(l)altă, adecă după moarte.

667  CIURÍCĂ s.f. sg. (reg., înv.) 1. sărbătoarea Sfântului Martir Chiric, pe 15 iulie. 2. bătaie, pedeapsă.
668  CÍRCOV s.m. Numele dat mai multor sărbători populare, legate de obiceiuri și credinţe folclorice: circovii de iarnă, 

16-18 ianuarie; circovii Marinei, 16-18 iulie; circovii din urmă, 29 iulie. 
669  MÂNECĂTOÁRE f., pl. ori (d. a mâneca). Noaptea de 22 aprilie, când babele umblă cu farmece ca să oprească laptele 

vacilor și roadele câmpului dușmanilor lor. Sărbătoare băbească ce cade în ajunul zilei Sfântului Gheorghe: în noaptea 
de mânecătoare se fac farmece şi vrăji.

670  POCÂNZÉU, pocânzei, s.m. (Reg.) Persoană care are anumite atribuţii în timpul unei nunţi ţărănești; vornicel. 



251

IAZU. File de cronică

202. Despre Craiu(l) Nou n-am auzit nimic vorbindu-se pe aici.
203. (I)eșirea cu plin zicu oamenii că-ţi merge în călătorie; și (i)eșirea cu secu o 

explică că-ţi merge rău în călătorie sau în orice întreprindere.

�la 234 verso
204. Despre Spiriduși nu scie poporul nimic pe aici.
205. Căpcăunii zice poporul că sunt nisce oameni cu 2 guri una-n faciă și alta-n spate; 

asemenea zice că ei mănâncă oameni și că sunt statorniciţi într-uă ţară bogată și depărtată 
dar nu se scie unde.

206. Despre vremea d’apoi zic oamenii că e sfârșitu(l) lumii; adecă că să se 
prăpădească toată lumea.

Finis et Deo gloria
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NOŢIUNI ISTORICE 
ASUP� JUDEŢULUI IALOMIŢA 

1884

de Constantin PREDELEANU, pictor 
Tipogra�a Curţii Regale, Bucureşti, 1884, p. 3-7

Judeţul Ialomiţa a devenit cunoscut în Istoria ţării mai înainte de anul 1382, 
când viteazul Mircea Basarab, Domnul Ţării Româneşti, repurtă strălucita 

victorie de la Rovine (astăzi Reviga) din Judeţul şi Plasa Ialomiţa. Atunci Mircea bătu pe 
Baiazid şi-l făcu să fugă luând drumul Durostorului (Silistra) prin dreptul satului Strâmbu, 
care era situat cam vizavi de Silistra într-o insulă a Dunării, sat compus din peste 300 familii.

În anul 1453, Vlad Ţepeş, după cum arată cronicile ţării, a repurtat o victorie între 
Comuna Andrăşeşti şi satul Perieţi şi, după o bătălie cumplită, turcii �ind curăţiţi, acel loc 
s-a numit Perieţii (adică periă bine pe turci).

Comuna Slobozia era un loc (de) asemenea renumit al Judeţului Ialomiţa, căci în 
timp de răzbel aici se concentrau oştile. Oştirea judeţeană (numită Roşiori) adunându-se 
într-acest loc, dânsul se numea locul de chemarea oştirilor iar în timp de pace se numea 
Slobozenia oştirilor. Prin urmare acest loc era cel mai renumit al Judeţului Ialomiţa, atât în 
timp de răzbel, cât şi în timp de pace. (Aceasta ne-o arată istoricul Şincai ca extrasă din 
Istoria lui C. Balacianu). Tot în acest loc, domnitorul ţării şi vrednicul de memorie Matei 
Basarab, care ştiut este că a făcut, între alte fapte mari şi vrednice de eternă memorie, mai 
multe mânăstiri şi biserici, în timp de pace, între acestea făcu şi pe aceea de la Comuna 
Slobozia, în locul numit Cuiburile. La această idee a fost îndemnat, se zice, şi de postelnicul 
Enache Caragea, care era unul din boierii săi şi care, văzând că biserica mică construită de 
el mai înainte se închise(se), sfătui pe Matei Basarab a face alta în locul ei şi atunci Matei 
Basarab îl însărcină a construi din nou, tot pe acest loc, o biserică cât se poate de frumoasă 
care în doi ani de zile fu terminată, prin râvna şi activitatea Postelnicului Enache Caragea.

Această biserică, în anul 1637, a fost s�nţită cu mare solemnitate, �ind (de) faţă atât 
Patriarhul Macarie şi cu diaconul său, Paul de Alep, cât şi Mitropolitul ţării, Ştefan al 
Ungrovlahiei.
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Matei Basarab, având ca patroni ai oştirilor pe S�nţii mai marii Voievozi Mihail şi 
Gavriil, după victoriile repurtate contra lui Radu Leon şi Vasile Lupu, a închinat-o patronilor 
Mihail şi Gavriil.

Mânăstirea Slobozia se s�nţi în ziua de 8 noiembrie, cu mare solemnitate, (după) 
cum se arătă mai sus, �ind un număr de 500 preoţi cu diaconi cu tot şi se zice că, pe timpul 
când (se) ieşea cu darurile, Matei Basarab şi cu doamna sa Elena au stat plecaţi la pământ 
cu numeroasa sa suită şi boierii prezenţi, între care putem cita pe Vornicul Socul Cornăţeanu 
şi Diicu Vel Spătar şi Stroe Ţucală vel armaş şi Radu Spătaru.

De aici s-a dat şi comunei numele de Slobozia lui Enache iar mânăstirea fu dotată cu 
mai multe moşii pentru întreţinerea ei.

Nu, fraţi lectori, izvodul să nu vi se pară lung, căci pe atunci a face o biserică sau o 
mânăstire era a ridica un muzeu naţional de arte sub toate raporturile: arhitectură, pictură, 
sculptură, desen, cusătură, totul în �ne; toată civilizaţia epocii era reprezentată aici, loc de 
conservare şi umbrire.

Năvălirile duşmane făceau viaţa nesigură, averea (era) în pericol, structura caselor, 
palatele boierilor şi domnilor nu erau respectate şi dacă se credeau puţin păzite nu era decât 
în biserici şi de aceea numai acolo domnii, doamnele, boierii, jupânesele, căpitanii şi 
moşnenii depuneau, dăruiau tot ce aveau mai scump, mai frumos, mai sacru, ca un prinos 
pe altarul lui Dumnezeu şi al patriei. Acel ce se îndoieşte să meargă cu o oră mai înainte la 
Muzeul Naţional din Bucureşti, secţiunea ecleziastică. Acolo va vedea rămăşiţa, deşi slabă 
dar totuşi o rămăşiţă, cu care bătrânii noştri ştiau a înzestra o biserică când o făceau.

Vrednicul de credinţă Logofătul Matache Cosâmbescu, român din satul Cosâmbeni, 
jumătate (de) oră numai de la Slobozia, ne arată că în anul 1832, ruinându-se cu totul 
Mânăstirea Slobozia din locul zis mai sus, Cuiburile, ar � văzut chiar singur, cu ochi săi, o 
piatră fundamentală cu data de 1642 şi care sună astfel:

Aceste S�nte şi dumnezeieşti biserici (mai mult în limbajul slavon din acele timpuri) i 
se dăruieşte, pe lângă alte moşii, o parte din moşia Berleştii cu tot ce se găseşte pe ea, moşia Bucu, 
moşia Iazu şi moşia Găiţa, şi totodată urmând adaugă că i se dăruieşte şi un sfânt potir, un 
disc, o cristelniţă săpată în relief care purta inscripţiunea: Eu, Matei Basarab Voievod şi Elena 
Doamna, şi un patra�r cusut chiar de mâna Domniţei Elena, scris în sârmă: Pentru pomenirea 
su�etelor noastre iar, mai jos, sună astfel: Eu, Postelnicul Enache Caragea, din milostiva voie a 
bunului şi creştinului meu stăpân, Voievod mare al Ungrovlahiei, am fost pus (h)arto�lax al 
acestei s�nte mânăstiri, dăruind şi împodobind şi de la mine această sfântă şi dumnezeiască 
biserică, ce se prăznuieşte şi se cinsteşte cu hramul mai Marilor Voievozi Mihail şi Gavriil, am 
dat o bucată de moşie din locul ce se zice Motâlva şi Ciulniţa, pentru mângâierea părinţilor, care 
totdeauna stau rugători către milostivul Dumnezeu pentru păcatele noastre iproci671.

671  IPROCÍ adv. Și așa mai departe, etcetera. i proče (sec. XVII, înv.). Slavism cultural. 
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Acestea ni le-a arătat, cum arătam mai sus, mult regretatul Cosâmbescu care muri în 
anul 1875.

Tot Cosâmbescu ne arată că această piatră ar � văzut-o în anul 1836-1837, când 
călugărul Gavril, egumenul, a construit o altă biserică nouă, lângă râul Ialomiţa, şi care a 
terminat-o în anul 1840, care piatră i-a servit ca pardoseală. Acestea toate se puteau face 
numai de asemenea ignoranţi, ca călugărul Gavril, care dispreţuia tot ce era românesc, căci 
astăzi nici urmele nu se mai văd.

Tot Cosâmbescu ne mai arată că în anul 1818, pe timpul lui Caragea, pe când acest 
călugăr Gavril venise egumen pentru prima oară, a prefăcut şi patra�rul cusut de Domniţa 
Elena într-un fel de orar diaconesc iar potirul, discul şi cristelniţa, în inventarul făcut în 
1862, nu s-a găsit şi nici un alt odor în această mânăstire atât de avută.

Se vede, după cum arată un alt om de credinţă, pe care îl persecuta călugărul, numit 
dascălul Stanciu şi mai pe urmă Preotul Stanciu, care în anul 1851 a fugit la Ploeşti, urgisit 
de călugăr, spunându-ne că acele s�nte odoare s-ar � trimis chiar de călugărul Gavril la 
mânăstirea de la Sfântul Munte numită Dohiar, la care mânăstire fusese închinată de domnii 
fanarioţi.



255

INVENTARUL BISERICII 
DIN COMUNA IAZU 

1894-1895

Inventarul de zestrea Bisericii parohiale din Comuna Iazu,  
Plasa Ialomiţa de Jos, Judeţul Ialomiţa, pe anul 1894-1895672

Nr. 
curent Numărul şi numele obiectului

Starea în 
care se a�ă

1 40 străni cu jeţuri şi 2 străni pentru pus cărţile la serviciu Bună

2 1 Tetrapod şi o scară pentru suit la policăndel Idem

3 1 Dulap pentru conservarea lumânărilor şi casa cu fondul bisericii având aşezată deasupra 
icoana Sf(intei). Filo�eei şi una mică înaintea ei 

Idem

4 4 Icoane împărăteşti în tâmpla bisericii şi alte 4 mici înaintea lor Idem

5 Un rând cu 12 icoane mici ale praznicelor în tâmplă şi Măhrama Mântuitorului Idem

6 Un rând cu 12 icoane al Apostolilor în tâmplă: Sf(ânta). Treime şi Crucea Răstignirii 
deasupra tâmplei. De ambele ei părţi icoanele Maicii D(omnu)lui şi a Sf(ântul). 
Evanghelist Ioan

Idem

7 2 Icoane: a Maicii Domnului şi Domnului Hristos în tindă şi una a Sf(ântului). Haralambie 
şi a Adormirii pe pereţi lângă tâmplă

Vechi

8 4 Sfeşnice împărăteşti mari şi 3 mici, portative Bune

9 3 Sfeşnice mici de alamă la Sf(ântul). Prestol şi Proscomidie şi 3 tăviţe Idem

10 10 Candele: una la Răstignire de argint; 6 de alamă şi 3 de tumbac Vechi

11 1 Dveră pe scripete la uşile împărăteşti Bună

12 1 Chivot pentru Sf(ânta). Împărtăşire de peste an Idem

13 8 Icoane mici: 6 cu cele 12 praznice; una a hramului şi 1 cu toate praznicele pe dânsa; 
acestea pentru iconostas

Idem

14 2 Potire de cositor: unul vechi şi altul nou şi una linguriţă argint Idem

672  A.N.I.C., M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar 334 bis/1894f. 448 f. și v.
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15 2 Discuri: unul de cositor şi altul de plumb şi o stea Idem

16 5 Procoveţe de stofă şi o copie de oţel Idem

17 1 Dulap în zidul din Altar pentru conservarea veşmintelor sacerdotale Idem

18 1 Pereche Cununii şi 2 Epitafuri: unul nou şi altul vechi.

19 1 Cruce mare a Răstignirii la Sf(ântul). Prestol Bună

20 1 Cruce mică de argint pe Sf(ântul). Prestol Bună

21 1 Masă de lemn pe picioare pentru Botez şi acoperământul ei Veche

22 2 Clopote şi 2 toci: una de �er şi alta de lemn şi ciocane Bună

23 1 Colimvitră pentru Botez şi 1 Steag Vechi

24 3 Scaune: două de lemn şi unul de paie Idem

Material pentru servicii

25 2 Rânduri de odăjdii stofă noi şi 3 rânduri ruinate

26 4 Perechi perdele de reţea la icoanele împărăteşti şi 1 de tulpan la epitaf Bună

27 2 Mese de pânză pentru acoperirea Sf(ântului). Prestol Idem

28 2 poale pentru iconostas: una de plisă şi alta croşetată Idem

29 1 Mangal, 2 Cădelniţe de alamă şi un clopoţel pentru Sf(ântul). Prestol Idem

Cărţi

30 1 Evanghelie şi 1 Apostol Bună

31 12 Minee, 1 Orologiu, 1 Psaltire şi 1 Molitfelnic Bună

32 2 Octoice: unul mare şi altul mai mic. Idem

33 2 Triode, 2 Penticostar, 1 Kiroacodrom(ion). şi 1 Cazanie Idem

34 1 Octoicel mic, 1 Tipic şi 1 Liturghier Idem

35 1 Sf(ânt). Antimis al Î(nalt). P(rea). S(�nţitului). Mitropolitului Iosif Gheorghian Idem

36 1 Condică de inspecţie şi un sigiliu cu tuş Bună

37 5 Registre pentru trecerea Născuţilor, Căsătoriţilor şi Morţilor Idem

38 30 Broşuri: Biserica Ortodoxă Română Idem

39 1 Condică de venituri şi cheltuieli Idem

Fondul bisericii constă din

Numerar a�at în casă ... Lei 222

Dintr-un act autenti�cat de la un locuitor 50

272

Epitropi {Paroh Preotul A(ndrei). Petru/ Stan Doru/ R. Damiean



257

BUGETUL PAROHIEI IAZU 
din Comuna Iazu, Plasa Balta Ialomiţa, Judeţul Ialomiţa 

pe exerciţiul 1904-1905

A.N.I.C., Fond. M.C.I.P. Direcţia Contabilităţii, 
Dosar Nr. 1618/1904. 

Bugetul era trimis şi Primăriei Comunei Iazu, Plasa Balta Ialomiţa, Judeţul 
Ialomiţa.

La Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Iazu, bugetul pe 1904-1905 era următorul:
Capitolul I, Veniturile: 1. Veniturile bisericeşti provenite de la pangar, cutii, 

aprinderea policandrului la diferite ceremonii religioase, etc. 230 lei, 2. Subvenţia din partea 
primăriei şi orice alt ajutor 120 lei, 3. Venitul din arendarea a 1½ ha de pământ, un cimitir 
dat în 1879 la noii însurăţei ataşaţi lângă comună 28,05 lei, 4.Venitul de la ¼ ha de lucernă 
din curtea bisericii, 61 lei, Total 439,05 lei.

Capitolul II, Cheltuielile: 1. Întreţinerea cu cele necesare cultului: lumânări, 
untdelemn, prescuri, etc. 180 lei, 2. Reparaţiuni necesare sfântului lăcaş şi mobilierului, 
spoitul colimvitrei, geamuri sparte, etc. 40 lei, 3. Pentru cumpărarea unui potir şi disc 160 
lei, 4. Cheltuieli de cancelarie 15, Total 395 lei.

La Biserica �lială S�nţii Voievozi, din Cătunul Brătianu, Comuna Iazu, bugetul pe 
1904-1905 era următorul:

Capitolul I, Veniturile: 5. Venitul bisericii provenit de la pangar, cutii, aprinderea 
policandrului la diferite ceremonii religioase 100 lei, 2. Subvenţia din partea primăriei 
pentru întreţinerea bisericii şi 2 dascăli 384, Total 484 lei.

Capitolul II, Cheltuielile: Întreţinerea cu cele necesare cultului, prescuri, untdelemn 
120 lei, 2. Reparaţiunea lăcaşului sfânt, mobilier şi alte cheltuieli 50 lei, 3. Plata a 2 dascăli 
care se plătesc din fondul comunei prin subvenţie 264 lei, Total 434

Recapitulaţie generală: Venituri 923,05 lei. Cheltuieli 832,00 lei. Sold 91.05 lei.

Paroh Pr(eot). A(ndrei). Petru
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Stat
Nr.
curent Numele şi prenumele Funcţia

Gradul
de studii

Leafă
lunară Anuale

1 Preotul A(ndrei). Petru Paroh Seminar, Grad I 50 600

2 Preotul David Iliescu Supranumăr Grămătic 35 420

3 Preotul Manea Georgescu Supranumăr la biserica �lială Seminar, Grad I 35 420

4 Neculae Tomescu cântăreţ Cinci clase rurale 11 132

5 Constantin Stanciu cântăreţ Cinci clase rurale 11 132

Proces-verbal
Astăzi, 29 septembrie 1903, subsemnaţii, epitropi ai Bisericii parohiale Sfântul Ierarh 

Nicolae, din Comuna Iazu, şi (ai bisericii �liale) S�nţii Voievozi, din cătunul Brătianu 
Judeţul Ialomiţa, luând în cercetare bugetul propus pe anul 1904-1905, de Părintele Paroh 
respectiv şi ascultând lămuririle date de S�nţia Sa, l-am aprobat cu următoarele ţifre: La 
Venituri: 923,05 lei, La Cheltuieli: 832 lei, Lăsând un excedent (de) 91,05 lei.

Părintele Paroh va înainta acest buget domnului Administrator al Casei Bisericii, 
spre aprobare./ Epitropi: Stan Doru, Ion Măinescu.



259

TESTAMENTUL PREOTESEI VOICA ILIESCU 
1906

Testament

Subsemnata, Voica Preotul David Iliescu, văduvă muncitoare din Comuna Iazu, 
văzându-mă ajunsă în etate, în lipsă de copii legitimi care să poată moşteni 

averea ce posed, în vedere că decedatul meu soţ a servit ca preot peste cincizeci de ani la 
Biserica din Comuna noastră Iazu, văzând şi îngrijirea ce mi se dă astăzi de către Epitropia 
acestei Biserici, procurându-mi întreţinerea şi cele necesare.

M-am decis să las acestei S�nte Biserici din Comuna Iazu, cu hramul Sfântul Ierarh 
Nicolae, după a mea încetare din viaţă, casele cu dependinţele şi locul lor din Comuna Iazu, 
precum şi pământul de arătură, adică un număr de zece pogoane şi jumătate, pe care le 
posed la Comuna Iazu, lăsate şi mie de către decedatul meu soţ, prin testamentul autenti�cat 
de Tribunalul Brăila la nr. 816/(18)93 din 25 Mai 1893.

Las (de) asemenea nepotului meu Vlad Stroe, locul de casă în mărime de o jumătate 
de pogon din Comuna Iazu, pe care loc dânsul deja şi-a construit case în care chiar locuieşte.

Fratelui meu Ion Dobrin îi las suma de lei zece.
Nepoţilor celorlalţi ai mei vor moşteni averea mobilă ce se va găsi după moartea mea 

şi o vor împărţi deopotrivă.
Prin obligaţiune Epitropiei Bisericii Iazu ca să suporte cheltuielile cu înmormântarea 

mea, rămânând a-mi face şi pomenirile religioase, precum şi pe �ece an câte un parastas 
pentru pomenirea noastră.

Pentru care am făcut prezentul testament din libera şi propria mea voinţă azi 10 
Februarie 1906, în oraşul Călăraşi, care se va autenti�ca de Onor. Tribunalul Ialomiţa.

Voica Preotul David Iliescu
Scris şi redactat de mine după cererea Doamnei Voica Preotul David Iliescu pe care 

am şi subscris-o neştiind carte./ T. Borşaru apărător din Călăraşi
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MONOG�FIA SATULUI IAZU 
1915

 Notar Ioan FETECĂU 
în A.N.I.C., Fond Casa Regală, doc. 7/1915, f. 9-11

Primăria Comunei Iazu/ Judeţul Ialomiţa 
Nr. 837/ Iazu 2 Decembrie 1915

Domnule Administrator

Conform ordinului Domniei voastre Nr.2899 respectuos am onorul a înainta 
odată cu prezentul raport, Monogra�a comunei Iazu întocmită de subsemnatul 

după diferite date scrise cum și din grai știute, culese de la locuitorii cei mai bătrâni ce mai 
există în comună.

Notar I(oan). Fetecău

MONOG�FIA SATULUI IAZU

Satul Iazu pe la începutul anului 1790 se a�a situat la doi kilometri spre răsărit 
de cel actual purtând numele de Iazu, vechime mare și până astăzi mai există 

oarecare semne de recunoaștere pe locul unde a fost Biserica (Sf(ântul). Prestol). Acest 
sat era format în acele vremuri din aproximativ 70 de familii. Locuitori mai însemnaţi în 
sat pe timpul acela au fost următorii: Crăciun, Topală, Ene Caicaș, Radu Căpriţă, Gheorghe 
Spânu, Ion Dragomir etc. toţi de origine Români. 

Acești săteni în acele timpuri nu erau împroprietăriţi și locuiau în mod temporar pe 
moșia Iazu ce aparţinea Călugărului Gavrilă și care locuia în Comuna Slobozia și pe care o 
stăpânea de când cu Domnia Fanarioţilor.

La anul 1812 locuitorii nemaiputând locui în vechiul lor sat din cauza unor insecte 
(lăcuste) venite se zice din Ţara Turcească și care le făcea mari pagube la recoltele de pe 
câmp în special meiului care în acele vremuri era recolta de căpetenie a plugarului, după 
îndemnul Călugărului Gavrilă au părăsit cu toţii satul îndreptându-se mai spre Comuna 
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Rușeţu (azi Roseţi Volnași) iar restul de 40 familii s-au așezat puţin mai la vale tot după 
îndemnul Călugărului și dându-i numele de Iazu Nou și unde și-au făcut alţii cu dare de 
mână case și alţii bordei de locuit și erau administraţi de un număr de nouă deputaţi 
(consilieri) aleși dintre cei mai gospodari și cu știinţă de carte, până la anul 1831 când s-a 
declarat Comună.

Primul locuitor care și-a construit (casă) și (s-a) stabilit în noul sat a fost Stan Gânsac 
și în mai puţin de un an s-a populat cu peste 70 familii. Când la anul 1864 sub Domnia 
Domnitorului Cuza au fost împroprietăriţi din moșia Iazu ce aparţinea Călugărului și care 
trecuse sub stăpânirea Domnitorului Cuza 127 (una sută douăzeci și șapte) locuitori, iar 
la 1879 sub domnia Domnitorului Carol I s-au mai împroprietărit șaptesprezece însurăţei 
în total 144 împroprietăriţi.

La anul 1874 s-a alipit satul Smirna care în anul 1876 s-a deslipit spre a forma o 
Comună.

În anul 1882 de Comuna Iazu ţinea și satul Lacul Tătarului care azi nu mai există; 
iar la anul 1895 s-a alipit satul Brătianu cu un număr de 754 nou împroprietăriţi a 5 hectare 
�ecare în total 3770 hectare date tot din trupul moșiei Iazu.

Această Comună și-a luat numirea de Iazu după Valea cu același nume situată la mai 
puţin de 1 kilometru spre Sud de actuala Comună, Vale pe care cu mai mulţi ani în înainte 
a curs o apă numită Iazu și care și-a oprit curgerea din cauze necunoscute.

Comuna are ca proprietate șapte hectare pământ arabil după legea de la 1864 și 
localul său propriu pentru primărie.

Ea are două biserici: una la reședinţă construită în anul 1845 de către Călugărul Gavrilă 

cu a sa cheltuială. Serviciul religios se o�ciază de către Preotul Andrei Petru, și alta la satul 

Brătianu construită în anul 1903 din contribuţia locuitorilor. Serviciul religios se o�ciază 

de către preotul Manea Georgescu. Cea de la reședinţă este parohială iar cea de la satul 

Brătianu este �lială. 

În comună sunt trei posturi de învăţători. Învăţători sunt Domnii: Victor Proca 
învăţător diriginte, Irina Rădulescu titulară și Neculai Alexe suplinitor, iar la satul Brătianu 
de asemenea trei posturi următorii învăţători: Nedelcu Lixeanu Diriginte, Andrei Diţescu 
și Ioana Diţescu suplinitori.

Comuna Iazu are azi 312 capi de familie și cu o întindere de 706 hectare pământ 
arabil proprietate, iar satul Brătianu e compus din 606 capi de familie cu 3770 hectare 
pământ proprietate.

Autoritatea comunală se compune din Domnii: Ion Topală Primar, Ion Dinoiu ajutor 
de Primar, Ion Dumitrache, Ilie Stoica, Stan Georgescu, Stan Voiculeţ, Neculai G. Florea, 
Ștefan Dimache și Neacșu G. Dobrin Consilieri. 
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Funcţionari administrativi sunt Domnii Ioan Fetecău notar absolvent al școalei de 
notari intrat în funcţiune la 1 Aprilie 1912 iar comunali Domnii Neculai secretar și Neculai 
V. Tudose și Ion Tătaru perceptor �scal.

În comună se a�ă în�inţată Banca Populară Ioan E(liade). Rădulescu de la anul 1902 
cu un capital existent de lei 43998 iar la satul Brătianu Banca Unirea în�inţată în anul 1904 
cu un capital existent de lei 16000. Comuna are cinci școale din care una proprietate a ei 
construită în anul 1905 și alta cu chirie, de asemenea trei la satul Brătianu tot cu chirie.

După bugetul anului curent venitul comunei e următorul: Venit ordinar lei 13014 și 
venit extraordinar lei 16180 bani 37. Cheltuieli ordinare lei 12654 bani 42 și extraordinare 
7837 bani 85.

Populaţiunea comunei este de 3229 locuitori dintre care 1640 bărbaţi și 1589 femei.
Pentru conformitate/ Notar I(oan). Fetecău.
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NEDELCU LIXEANU

EROII NOȘTRI. (Subrevizor școlar) D.C. V(asilescu). 
 în „Şcoala Ialomiţei”, februarie-martie 1932, p. 49-51

Născut la 8 noiembrie 1880, în Miloșeștii Ialomiţei, din părţile Rovinei istorice, 
�ul lui Ion Dinu Lixeanu, a frământat mlaștinile amintitoare de glorii străbune, 

în jocurile cu tovarășii de-o seamă, jocuri care de multe ori transpuneau în fapte ceea ce 
învăţaseră la școală despre luptele românilor cu turcii.

Și micile arcuri de cireș zvârleau spre tabăra închipuit dușmană săgeţi, condeie 
cioplite-n zi de Duminică, ce-n mintea lor fragedă păreau că întunecă cerul ca și pe vremea 
biruitorului Mircea, în timp ce văile repetau strigătul izbânzii care totdeauna trebuia să �e 
de partea românilor. Nici nu se poate concepe în mintea copilăriei o altă logică a faptelor.

I-a fost dat apoi copilului Nedelcu să suie cărările munţilor la Câmpulungul 
descălicătorilor de ţară, unde, la Școala Normală Carol I, izvoarele învăţăturii, captate de 
profesori învăţaţi, au potolit setea de a știi a micului ţăran din șesul Bărăganului.

Normalistul de atunci, unul dintre cei mai eminenţi elevi, a priceput-o îndeajuns, așa 
că învăţătorul de mai târziu a putut-o insu�a micilor săi elevi, din satul Brătianu, Judeţul 
Ialomiţa. Aici a fost primul dascăl al școlii în�inţată în 1900, odată cu transferarea lui de la 
Padina-Buzău, unde funcţionase un an.

Învăţător în sat nou, în�inţat în 1895, Nedelcu Lixeanu a știut să răspândească în 
jurul său încredere și însu�eţire. După ce a strâns în jurul lui copiii la școală, în scurt timp, 
1904, a adunat și sătenii într-o societate economică: Banca populară Unirea, atunci când 
aceste așezăminte erau așa de rare.

Om de perfectă sinceritate, a muncit totdeauna fără nădejde de răsplată. Animat de 
o energie morală deosebită, credea cu tărie în nobleţea și demnitatea vieţii. Cu aceste caracte-
ristici, Nedelcu Lixeanu se apropie de omul erou, așa cum îl concepe Carlyle. În școală și în 
afară de școală, nu uita niciodată să amintească rolul și idealul poporului românesc.

Astfel, timp de 16 ani, mai întâi singur, apoi ajutat (din 1908) și de alţi colegi, între 
care și entuziastul Andrei Diţescu, mort captiv în Asia Mică, a sădit în su�etele tuturor 
dragostea pentru neam și lege.



264

IAZU. File de cronică

Împreună, elevi și dascăli, crescuţi în ideea unei apropiate întregiri de ţară, au știut 
în 1916, să facă jertfa supremă.

Și la Turtucaia tuturor grozăviilor, învăţătorul o�ţer Nedelcu Lixeanu a învins măcar 
o clipă, cum clipe sunt faptele eroice, puhoiul năvălitor îndârjit de grozava rezistenţă 
întâmpinată în faţa centrului 8, unde o mână de oameni, însu�eţiţi de dascălul lor, a vândut 
cu preţ scump bucata de pământ ce le fusese încredinţată spre pază.

Corpul lui, ciuruit de gloanţe și străpuns de baionetele sadicilor dușmani, s-a 
amestecat cu glia s�nţită de sângele strămoșilor. Su�etul, însă, risipit părticele în su�etele 
ostașilor lui, a dus la capăt voinţa de a învinge.

N-a avut norocul să-și vadă visul... Nu era sortit să �e bene�ciarul victoriei de�nitive, 
ci-i fusese dat să traseze cu dâră de sânge calea biruinţelor viitoare care au dus la împlinirea 
visului atât de drag lui.

*

SUBLOCOTENENT ÎNVĂŢĂTOR 
NEDELCU LIXEANU

Colonel Constantin ZAGORIŢ, Turtucaia, 1939, p. 559-560; 
Ostaşi viteji în luptele de la Turtucaia, 1939, p. 6-7

Note biogra�ce asupra Învăţătorului Sublocotenent de Rezervă Lixeanu Nedelcu.

S-a născut la 8 Noiembrie 1880, ziua S�nţilor Arhangheli Mihail și Gavriil, în 
Comuna Miloșești, Judeţul Ialomiţa; �ul lui Ion Dinu Lixeanu și al Elenei, 

plugari împroprietăriţi la 1860 în această comună. 
Strămoșii săi erau de fel din Ardeal din Comuna Lisa, Judeţul Făgăraș, de unde le-au 

venit și numele de Liseanu schimbat în urmă în Lixeanu prin asemănare cu numele de 
Lixandru. Înainte de a se așeza în Bărăgan și a � împroprietăriţi în Comuna Miloșești, au 
stat un timp pe Câlnăul Buzăului din care cauză atunci când a venit în sat împreună cu alţi 
locuitori li se mai zicea și Câln(ă)eni.

Tatăl său era foarte respectat în sat din cauză că avea gospodărie bine îngrijită și 
pământul bine lucrat; dar în același timp era oareșcum și temut din cauză că era voinic și 
avea în același timp copii mulţi și voinici, 5 băieţi și o fată, printre care Nedelcu era al doilea 
prin naștere.

După terminarea cursului primar în anul 1893, tatăl său având familie numeroasă a 
voit să ţină pe Nedelcu acasă spre a-i � de ajutor în gospodărie, dar băiatul �ind foarte 
doritor de învăţătură, nu s-a lăsat până când nu a fost trimis să înveţe mai departe. Și astfel 
a intrat la Școala Normală Regele Carol I din Câmpul Lung, pe care a absolvit-o în anul 
1889 �ind clasi�cat printre cei mai buni elevi. Imediat după absolvirea Școlii normale a fost 
numit învăţător în Comuna Padina din Judeţul Buzău. 
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În anul 1902 a făcut stagiul militar de un an în Regimentul 23 Infanterie, �ind trecut 
în rezervă cu gradul de sergent, după care a fost numit învăţător titular în Comuna Brătianu, 
Judeţul Ialomiţa. Aici a condus singur toate cele 5 clase - 3 divizii rurale - timp de 8 ani. 

În anul 1906, adică la vârsta de 24 de ani, s-a căsătorit cu Bina, �ica lui Dumitrache 
Teodorescu comerciant în Miloșești.

Campania din 1913, a făcut-o cu Regimentul 79 Infanterie cu gradul de Sergent.
În anul 1914 a absolvit Școala Militară de O�ţeri de Rezervă din Constanţa, a fost 

înaintat la gradul de sublocotenent în rezervă și repartizat tot la Regimentul 79 Infanterie.
Între anul 1914, după căpătarea gradului de sublocotenent în rezervă, și 1916 a fost 

concentrat de mai multe ori, atât la Slobozia în garnizoana de reședinţă a regimentului, cât 
și la Turtucaia, unde regimentul s-a dislocat în vederea războiului. 

Mobilizarea din 1917 l-a găsit la Turtucaia unde fusese concentrat de 40 zile. Pentru 
război și-a făcut echipament solid și complet. 

A murit în vârstă de 36 ani lăsând în urmă 5 copii, 2 băieţi și 3 fete, dintre care 2 fete 
s-au prăpădit în timpul războiului.

În război a plecat cu încă 4 fraţi, dintre care unul a murit la Turtucaia și tot la Centrul 
8 și un cumnat, bărbatul surorii sale, care s-a întors teafăr din război.

În tot cursul vieţii sale s-a distins prin:
•  cinste absolută, atât în viaţa publică, cât şi în viaţa particulară;
•  muncă şi devotament până la ultimile margini ale puterii sale fizice, pentru 

îndeplinirea profesiunii sale de învăţător și pentru binele public;
•  şi dorinţa înflăcărată de a învăţa şi de a-şi completa cunoştinţele pe care să le pună 

în serviciul semenilor săi.
Ar � dorit foarte mult ca să înveţe mai departe, dar nu a putut, deoarece absolvenţii 

școlilor normale erau obligaţi să se mărginească cu funcţii de învăţători.
Personalitatea sa era mai ales caracterizată prin îndârjirea cu care înţelegea să ducă 

la bun sfârșit ceea ce își propunea să facă. 
Era din �re neagresiv și chiar liniștit, dar când îl supăra cineva, riposta imediat și când 

agresiunea adversarului era mai accentuată, nu sta la îndoială de a lovi.
Nu a lipsit niciodată de la școală, �ind în același timp extrem de punctual la program.
A înmulţit materialul de învăţământ al școlii sale încât nici la oraș nu se găseau școli 

care să posede materialele pe care le poseda școala sa.
Toţi elevii ieșiţi din școala sa s-au distins peste tot prin cunoștinţele lor (cât) și prin 

scrisul lor frumos și au ajuns oameni destoinici și cu situaţii frumoase, atât în sat, cât și pe 
la orașe, pe unde s-au dus.

Pentru ca să nu se zică cum că își protejează copilul cel mare, l-a trimis să înveţe carte 
la o școală vecină/ școala din satul vecin673.

673  Care nu putea � decât cea de la Iazu.
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Lotul de pământ al școlii, în întindere de 10 pogoane, lucrat numai cu elevi, era cel 
mai bine cultivat din întreaga comună. De asemenea și grădina școlii în întindere de 2 
pogoane era o adevărată grădină, cu arbori fructiferi, legume și zarzavat, lucrată tot de elevii 
săi, pe care nu pregeta să-i controleze pe la casele lor, spre a vedea dacă pune în practică 
cele ce învăţau pe pământul școlii. 

Pe lângă activitatea școlară a desfășurat și o activitate intensă extrașcolară.
Iubind mult pe sătenii din mijlocul cărora se ridicase și dorind binele lor, a în�inţat 

în anul 1906 Banca Populară Unirea, luptând din răsputeri și cu primejdia vieţii sale contra 
unor familii din sat care speculau pe săteni și produsele muncii acestora și nu înţelegeau să 
le scape din mâini ţăranii, spre a-i specula mai departe.

Atunci când pornirea contra sa și contra băncii pe care voia s-o în�inţeze ajunsese 
până la ameninţarea cu moartea, nu s-a înfricoșat, ci a adunat pe săteni și chiar și pe dușmanii 
săi și ai băncii și le-a arătat foloasele pe care le va aduce banca, atât sătenilor, cât și negusto-
rilor din sat, și în ultimă instanţă ţării și Neamului Românesc și a izbutit să-i convingă pe toţi.

În timpul neutralităţii a luptat foarte mult pentru întreţinerea spiritului naţional, atât 
în satul său, cât și în satele vecine, �e organizând serbări cu ocazia cărora ţinea cuvântări 
în�ăcărate și pline de avânt și îmbărbătare, �e discutând cu oamenii prin sat în zilele de 
sărbătoare. Și ceea ce a făcut și a vorbit acasă în sat, nu a dezminţit pe câmpul de luptă, ba 
încă și-a făcut datoria din plin.

În preajma mobilizării �ind propus pentru partea sedentară a regimentului din cauza 
unei operaţii pe care o suferise la mâna dreaptă, a refuzat să primească o astfel de însărcinare, 
și a cerut să �e trimis la partea activă a regimentului.

Cu toate sforţările făcute și cu toate corespondenţele urmate nu am putut căpăta 
decât notele biogra�ce și fotogra�a Sublocotenentului de rezervă Lixeanu Nedelcu dintre 
ostașii care s-au distins în luptele de la Turtucaia prin vitejia lor și care au căzut morţi pe 
câmpul pe luptă.

*

 SUBLOCOTENENT DE REZERVĂ ÎNVĂŢĂTOR 
NEDELCU LIXEANU

Colonel Constantin ZAGORIŢ,  
Ostaşi viteji în luptele de la Turtucaia, 1939, p. 1-6

În cartea intitulată Turtucaia am descris luptele care au avut loc la Cetatea 
Turtucaia în August 1916. Studiind aceste lupte după comunicările pe care mi 

le-au făcut mie personal un mare număr de o�ţeri, reangajaţi, sergenţi, caporali și soldaţi, 
care au luptat la Turtucaia, am putut să stabilesc cum au decurs acolo luptele în mod concret 
și în cele mai mici amănunte. În același timp am putut să a�u care au fost ostașii care s-au 
distins în adevăr prin eroismul lor în luptele care s-au desfășurat în această nenorocită cetate.
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Pentru că faptele săvârșite de acești ostași nu se cunosc, din care cauză ei nu au fost 
distinși prin nici o decoraţie, așa cum s-ar � cuvenit, ba chiar numele lor nu sunt nici cel 
puţin cunoscute, am găsit de cuviinţă să arăt în această carte faptele lor, pentru ca neamul 
românesc să-i cunoască și să le preamărească amintirea, iar tinerii ostași apărători ai ţării să 
ia pildă de la faptele lor vitejești, și să se poarte și ei la fel atunci când ţara îi va chema să o 
apere; și mai ales să știe și ei că oricât de mari ar � primejdiile și nenorocirile care se pot ivi 
pe un câmp de luptă, ei nu trebuie să-și piardă curajul, ci să lupte pentru salvarea onoarei 
armatei și a Neamului Românesc.

Ţin de la început să se știe că cele ce voi povesti în rândurile de mai jos sunt fapte 
sever adevărate, nu născociri, cum ar � înclinaţi unii oameni să creadă.

1) Sublocotenentul de rezervă învăţător Lixeanu Nedelcu,
comandant de pluton în Compania 6/79 care a apărat Centrul (reduta) Nr. 8 din 

brâul de redute al Cetăţii Turtucaia.
Acest centru avea forma unui pentagon (poligon cu 5 laturi), ocupa o întindere de 

teren cam de un pogon și era așezat pe vârful unui deal la Nord-Est de Daidir.
Prin faţa sa la 40 de metri trecea reţeaua generală de sârmă a cetăţii; iar centrul însuși 

era înconjurat și el de o reţea de sârmă proprie, deschisă înapoi și pe unde se intra în centru.
În dreapta și în stânga centrului se găsea câte o vale: în stânga, valea care îl despărţea 

de centrul 9, care era ocupat de Companiile 3/79 și 5/79, iar în dreapta, altă vale zisă a 
telefonului care îl despărţea de anexele (tranșeele) ocupate de Companiile 4/79 și 8/79.

Valea dinspre Centrul 9 era apărată numai de un pluton din Compania 3/79, iar 
valea din dreapta era apărată de două plutoane din Compania 4/79. Fundul ambelor văi 
nu putea să �e bătut, nici din Centrul 9, nici din Centrul 8.

Pe fundul ambelor văi intra în cetate câte un drum care traversa reţeaua generală de 
sârmă a cetăţii prin câte o deschizătură, pe unde se aducea apă de la cișmelele din valea din 
faţa centrelor. Printr-o deschidere la fel trecea reţeaua de sârmă și șoseaua care venea de la 
Daidir și trecea pe la stânga și prin imediata apropiere a centrului.

Toate aceste trei deschideri trebuiau să �e astupate în caz de atac, prin cai de friză, 
sau arici făcuţi din sârmă ghimpată și bine legaţi de capetele reţelei. Din nenorocire însă 
regimentul, având nevoie să care apă de la cișmele până în seara de 22 august, ziua din ajunul 
atacului, și chiar în cursul nopţii de 23-24 august, și mai ales se credea că bulgarii s-au retras 
și că nu vor ataca, a pierdut din vedere de a astupa deschiderile din reţeaua de sârmă, care 
deci au rămas libere în momentul când bulgarii au deschis prin surprindere focul de artilerie 
de pregătire al atacului lor.

În afară de aceasta, deși lucrările de forti�caţie erau terminate, Centrul 8 era lipsit de 
un șanţ de comunicaţie cu care centrul trebuia să �e legat înapoi, și prin care ar � putut, �e 
să primească ajutoare, �e să-și evacueze răniţii.
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În ziua atacului, Centrul 8 s-a găsit în mijlocul atacului dat de Brigada I Preslav care 
era compusă din Regimentele 7 Preslav și 31 Varna, ambele având 4 batalioane cu efectiv 
complet de război, adică 8000 de oameni.

În dimineaţa de 23 august, ziua atacului celui mare dat asupra Cetăţii Turtukaia, 
începând de la ora 6,30, Centrul 8, ca și tranșeele din dreapta sa, au fost supuse unui 
bombardament puternic cu obuze și șrapnele care a pricinuit companiei pierderi foarte 
mari, printre care și Sublocotenentul Paul Constantinescu, comandant de pluton în 
companie, rănit și evacuat.

Focul de artilerie a ţintit mai ales reţeaua de sârmă din stânga și din jurul centrului 
care a fost distrusă pe mare întindere prin lovituri directe de obuze de 150 mm.

Unul din aceste obuze lovind postul de comandă al centrului și distrugând telefonul, 
Comandantul Companiei a 6-a, care era și comandant al centrului, a făcut greșeala să 
părăsească centrul spre a se duce la un telefon vecin spre a raporta situaţia centrului. Din 
această cauză Sublocotenentul Lixeanu Nedelcu a rămas să conducă singur și compania și 
apărarea centrului în tot timpul luptei.

Tragerile artileriei asupra reţelei generale de sârmă care trecea, după cum am spus, 
la 40 metri prin faţa centrului, deși nu a lovit reţeaua, a produs totuși un mare număr de 
gropi în faţa aceste reţele, în care soldaţii bulgari s-au adăpostit și au putut astfel să ducă 
lupta de front cu apărătorii centrului, în timp ce grosul coloanelor bulgare pătrundeau în 
cetate pe văile din dreapta și din stânga centrului.

După o oră și jumătate de bombardare, adică pe la ora 8.00, infanteria Brigadei I 
Preslav a pornit la atac într-o masă compactă de 8000 de oameni pe un front de 1500 m, și 
având, după cum am spus mai sus, mijlocul asupra Centrului 8.

Atacul Regimentului 31 Varna este respins de mai multe ori de apărătorii din Centrul 
8 și din anexele din dreapta centrului; și cu toate sforţările lor bulgarii nu pot trece reţeaua 
de sârmă.

Regimentul 7 Preslav însă, înaintând pe valea din stânga Centrului 8, reușește să 
treacă reţeaua de sârmă generală prin deschizătura de drum care se găsea în această vale și 
care era apărată numai de un pluton de infanterie din Compania 3/79 precum, și prin 
deschizătura din stânga centrului prin care intra în cetate șoseaua Daidir.

Sublocotenentul Lixeanu văzând că bulgarii împing să intre în cetate prin această 
parte, pe unde și reţeaua de sârmă din jurul centrului era distrusă, își întărește apărarea în 
această parte, unde se duce și el personal spre a lupta și a încuraja pe luptători cu prezenţa sa.

Cu toate sforţările făcute de bulgari de a pătrunde în centrul de aici, ei nu reușesc. 
Soldaţii stau toţi la parapet și trag bine ochit în bulgarii care înaintau în masă.

Din cauza tragerii repezi, ţevile armelor se înroșesc, paturile se ard, și astfel soldaţii 
nu mai pot ţine armele în mâini spre a trage. Atunci Sublocotenentul Lixeanu ia în șir 
șanţurile centrului, adună armele de la morţi și răniţi și le aduce ostașilor spre a avea cu ce 
să tragă. Aduce și cartușe adunate tot de la morţi și răniţi precum și din rezerva de muniţii 



269

IAZU. File de cronică

a centrului; și apoi se așează la parapet, și trage și el în dușman cot la cot cu soldaţii, 
încurajându-i cu cuvintele: 

„Trageţi băieţi, nu vă lăsaţi”.
„Ochiţi bine și trageţi camarazi, căci cu cât vom omorî mai mulţi, cu atât vor ajunge 

la noi mai puţini”.
Și pentru ca ostașii răspândiţi în trăgători pe frontul centrului să nu se socotească 

părăsiţi în luptă și să-și piardă curajul, Sublocotenentul Lixeanu se duce în tot lungul 
frontului și încurajează pe soldaţi și îi îndeamnă să nu părăsească poziţia și să tragă mereu.

„Ca o suveică se mișcă pe la spatele nostru Sublocotenentul Lixeanu și ne încurajează 
și ne întreabă dacă avem cartușe, și dacă armele ni s-a încălzit”, spunea unii din ostașii care 
au luptat cu acest viteaz comandant în Centrul 8.

Comandantul suprem bulgar al trupelor care au atacat Turtucaia, văzând că Centrul 
8 și tranșeele din dreapta sa nu cad și că Regimentul Varna nu poate trece de reţeaua de 
sârmă, a dat ordin Regimentului 7 Preslav, care trecuse reţeaua de sârmă prin valea dintre 
Centrele 8 și 9 și care înainta în centrul cetăţii, să trimită un batalion spre a ataca Centrul 
8 din spate, ceea ce acest regiment a și făcut.

Soblocotenentul Lixeanu observând mișcarea de înconjurare pe care o executa 
infanteria bulgară, a luat o grupă de soldaţi, a adunat toţi sacii care se a�au în adăposturile 
centrului, s-a dus la gura centrului, i-a umplut cu pământ, și a astupat cu ei șanţul de la gura 
centrului; a construit apoi un parapet cu faţa înapoi și a organizat acolo în pripă o apărare 
spre a putea rezista chiar și încercuit. După aceasta s-a înapoiat pe frontul centrului spre a 
conduce mai departe apărarea de acolo.

Prin luarea unei părţi din oameni spre a închide gura centrului, apărarea din dreapta 
centrului slăbind focul, unităţi din Regimentul 31 Varna reușesc să treacă reţeaua principală 
de sârmă prin gura de drum care se găsea în Valea Telefonului; dar reţeaua din jurul 
centrului ne�ind spartă de artilerie în această parte, bulgarii nu pot intra în centru pe aici, 
ci se mulţumesc să înainteze în interiorul cetăţii și să înconjoare pe luptătorii din tranșeele 
din dreapta centrului.

După pătrunderea bulgarilor și pe la dreapta, Centrul 8 era înconjurat de jur-împrejur 
de bulgari, care totuși nu puteau pătrunde în centru.

În acest timp, spun soldaţii care au luptat cu Sublocotenentul Lixeanu în Centrul 8, 
s-a produs o liniște completă, focul încetând și din partea bulgarilor și din partea noastră.

Sublocotenentul Lixeanu văzând acest lucru, și nedându-și seama ce s-a întâmplat, 
a dat ordin unui soldat să se ridice mai sus deasupra parapetului, spre a vedea ce se petrece 
în jurul centrului. Soldatul stând la îndoială puţin de a executa ordinul, Sublocotenentul 
Lixeanu, spre a nu se arăta în faţa soldaţilor săi că îi este frică sau că nu ar putea executa el 
însuși ordinul pe care îl dăduse, s-a ridicat în genunchi pe berma tranșeei (treapta pe care 
ostașii ţineau coatele când trăgeau) sau treapta a treia, cum îi spunea ostașul invalid orb Popa 
Gavrilă din Comuna Floricica, Judeţul Brăila, care a luptat sub comanda Sublocotenentului 
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Lixeanu din Centrul 8), și pe când se uita de jur-împrejurul centrului a fost lovit în lingurea 
(capul de jos al osului pieptului) de un glonţ, și a căzut mort pe parapet.

Soldaţii, deși lipsiţi de comandantul lor, totuși au continuat să stea la parapet și să tragă 
mai departe. Dar nu a trecut mult și bulgarii au izbutit să pătrundă în centru pe toate părţile.

Era 11,20, după cum arată însuși Generalul Toșef, comandantul trupelor bulgare 
care au operat pe graniţa dobrogeană, și care descrie aceste lupte.

În momentul căderii centrului nu mai rămăseseră în viaţă dintre apărătorii care mai 
puteau lupta decât 25 de oameni, între care se cuprindeau și răniţii, și astfel am avut și eu 
putinţa să vorbesc cu parte din ei, și să-mi spună faptele eroice ale Sublocotenentului 
Lixeanu, precum și modul cum el a apărat Centrul 8 și astfel să pot povesti și eu la rândul 
meu aceste fapte neamului românesc al cărui �u a fost acest viteaz ostaș.

Iată cum un comandant adevărat a apărat o forti�caţie pe care ţara i-a încredinţat-o. 
Deși vedea că a rămas cu o mână de oameni și deși vedea că este năpădit și chiar 

înconjurat de o negură de dușmani, el stă pe poziţie cu oamenii săi, oaste stătătoare, trage 
până ce �erul armelor se înroșește și paturile se ard; și când nu mai poate trage cu armele, 
caută altele, arme, arme, arme căutaţi; arme, arme, arme ne mai daţi, căci așa știa el că învăţase 
pe copii la școală, zic, caută alte arme și le aduce luptătorilor, și le aduce și cartușe, iar 
luptătorii văzând pilda comandantului, luptă alături cot la cot, ca adevăraţi camarazi de luptă.

Așa se apără o forti�caţie chiar când rămâi cu 25 de oameni, și te năpădesc 8000 de 
dușmani. Și în Centrul 8 nu au intrat bulgarii decât după moartea comandantului său.

Și această mână de oameni rezistau nu în subteranele betonate ale fortului de la Vaux 
de la Verdun, ci într-o redută de pământ a cărei reţea de sârmă înconjurătoare era distrusă 
în mare parte și nu după doi ani de război, ci în prima zi a botezului de sânge.

Apărarea condusă de Sublocotenentul Învăţător Lixeanu Nedelcu o socotesc ca cel 
mai mare fapt de arme săvârșit de ostașii români la Turtucaia.

Așa se apără Patria.
În veci să-i �e slăvită amintirea și să ne servească de pildă în luptele viitoare ale 

Neamului Românesc.
Tot la Centrul 8 a murit luptând vitejește și fratele său Dinu Ion Lixeanu care avea 

gradul de caporal.
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ÎNVĂŢĂTOR  
VICTOR T. PROCA

EROII NOȘTRI. (Subrevizor școlar) D.C. V(asilescu). 
în „Şcoala Ialomiţei”, iunie 1932, p. 12-13

Învăţătorimea română a contribuit, prin cei mai buni �i ai ei, la alimentarea 
acestui foc sacru. Unul din aceștia a fost Victor T. Proca.

Născut la 27 septembrie 1893, în Comuna Murgeanca-Ialomiţa, �ul moșierului 
Toma Proca – veteranul de la 1877, mort și el în timpul Războiului Mondial din cauza 
maltratării suferite de la bulgari pentru atitudinea lui patriotică.

Victor și-a trăit copilăria sub oblăduirea părintească în mijlocul naturii câmpenești, 
la conacul moșiei.

Cursul primar l-a făcut împreună cu băieţii satului pe care i-a iubit și i-a preţuit până 
într-atât că, la terminarea cursului gimnazial, când trebuia să-și aleagă drumul spre o carieră, 
se hotărăște să se facă învăţător.

Astfel, concurează în 1910 la Școala Normală din Galaţi unde intră, conform legii de 
atunci, în clasa a IV-a. Iubit de colegii săi, se impune atenţiei profesorilor care-i apreciază 
munca. Îl vedem astfel printre fruntașii clasei lui iar la examenul de diplomă din 1913 este 
clasi�cat printre premianţi.

Ocupă post de învăţător în Comuna Iazu, aproape de casa părintească, și în 1914, 
luna iunie se căsătorește.

Fire aleasă, Victor Proca se dedică cu totul școlii și familiei, pe care le-a iubit cu 
devotament. Războiul îl găsește sublocotenent în Regimentul 39 Infanterie cu care a luptat 
în faţa Răzoarelor. Aici, în fruntea soldaţilor săi, în timp ce se lucra la măști individuale, în 
ziua de 4 august este lovit de o schijă de obuz și este dus la spitalul din Sascut.

Rămas pe front, regimentul ia parte la memorabila mare bătălie de la 6 august 1917. 
Ecoul biruinţei ajunge la urechile rănitului Sublocotenent Proca și-i răcorește su�etul dornic 
de a-și vedea descătușată ţara. Această veste îi dă puteri și a�ăm că starea lui se îmbunătăţește. 
Rana însă, era destul de grea și toate sforţările medicilor, n-a putut � vindecată.



272

IAZU. File de cronică

Și astfel, în amurg de seară, în adăpostul tranșeelor, un frate și un consătean, o�ţeri 
în același regiment, pe când stau de vorbă despre iubitul lor Victor, aud trista veste a morţii 
celui drag, în ziua de 20 august 1917.

Consternare. Lacrămi. Vestea circulă dureroasă, din gură în gură, șoptită cu buze 
tremurânde iar camarazii și soldaţii cu viziunea veșniciei morţii, care plutea atunci asupra 
tuturor, închină cruci evlavioase pentru odihna su�etului celui plecat pe drumul neîntoarcerii.
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CONTUL DE GESTIUNE 
și Situaţia de averea mobilă și imobilă  

pe anul �nanciar 1917-1918

în A.N.I.C., Fond M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, 
Dosar nr. 539/1918, f. 43-44

BISERICA PAROHIALĂ 
SFÂNTUL IE�RH NICOLAE - IAZU

VENITURI
Capitolul I. Subvenţii de la Stat./ 1. Subvenţii pentru materiale Nu s-a acordat. 

Capitolul II. Venituri proprii imobiliare.
1.  Venitul de la 5¼ ha de pământ arabil, donat bisericii prin testament de (către) 

defuncta Voica Preot David Iliescu. Prevăzute prin buget 294,00 lei, Încasate 
236,25 lei. Pe rata I s-a încasat pe suma de 294 lei anual iar pe a II-a s-a încasat pe 
suma de 178,50 lei anual, preţul regional.

2.  Venitul de la închirierea caselor parohiale. Prevăzute prin buget 80,00 lei, Încasate 
- lei. Nu s-a încasat nimic, casele și curtea au fost distruse de bulgari.

3.  Venitul de la lucerna din curtea bisericii. Prevăzute prin buget 80,00 lei, Încasate 
60,00 lei. Total 296,25 lei. Nu s-a putut încasa mai mult �ind nemţii stăpâni.

Capitolul III. Venituri din interiorul bisericii și cele întâmplătoare.
1. Venitul de la pangar. Prevăzute prin buget 360,00 lei, Încasate 457,50 lei.
2. Venitul de la disc. Prevăzute prin buget 10,00 lei, Încasate 10,00 lei.
3.  Venitul de la aprinderea policandrului la diferite ceremonii. Prevăzute prin buget 

20,00 lei, Încasate - lei.
4.  Venituri întâmplătoare. Prevăzute prin buget 10,00 lei, Încasate 60,00 lei. Total 

527,50 lei./ Total 823,75 lei.
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CHELTUIELI
Capitolul II. Materialul
1.  Cheltuieli pentru întreţinerea cultului cu cele necesare: lumânări, untdelemn, 

prescuri, vin, etc. Prevăzute prin buget 80,00 lei, Plătite 100,20 lei. S-a luat 20 lei 
și 20/00 de la Articolul 3.

2.  Reparaţiuni, văruitul bisericii pe dinafară. Prevăzute prin buget 200,00 lei, Plătite 
200,00 lei.

3. Material necesar la pangar.  Prevăzute prin buget 250,00 lei, Plătite 229,50 lei.
4.  Impozite, plata zecimilor cuvenite la 5¼ ha de pământ arabil. Prevăzute prin buget 

632 lei lei, Plătite – lei.
5.  Obligaţiuni testamentare, facerea unui parastas după testamentul defunctei Voica 

Preot David Iliescu. Prevăzute prin buget 40,00 lei lei, Plătite – lei.
6. Cheltuieli de cancelarie. Prevăzute prin buget 10,00 lei lei, Plătite 10,00 lei.
7.  Cheltuieli extraordinare. Prevăzute prin buget 40,00 lei lei, Plătite – lei. Total 

539,70 lei./ Total 539,70 lei.

BISERICA FILIALĂ 
SFINŢII VOIEVOZI – BRĂTIANU

VENITURI
Capitolul I. Subvenţii de la Stat. Nu s-a acordat.

Capitolul II. Venituri din interiorul bisericii și cele întâmplătoare.
1. Venitul de la pangar. Prevăzute prin buget 300,00 lei, Încasate 100,00 lei.   
2. Venitul de la disc. Prevăzute prin buget 10,00 lei, Încasate - lei. 
3.  Venitul de la aprinderea policandrului la diferite ceremonii. Prevăzute prin buget 

10 lei, Încasate 10 lei. 
4.  Venituri întâmplătoare. Prevăzute prin buget 5,00 lei, Încasate - lei. Total 110,00 

lei./ Total 110,00 lei.

CHELTUIELI
Capitolul II. Materialul
1.  Cheltuieli de întreţinerea cultului cu cele necesare: lumânări, untdelemn, prescuri, 

vin, etc. Prevăzute prin buget 80,00 lei, Plătite - lei. 
2. Mici reparaţiuni. Prevăzute prin buget 40,00 lei, Plătite - lei.
3. Material necesar la pangar.  Prevăzute prin buget 200,00 lei, Plătite 110,00 lei.
4.  Cheltuieli extraordinare. Prevăzute prin buget 30,00 lei lei, Plătite – lei./ Total 

110,00 lei.
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RECAPITULAŢIE

Veniturile bisericii parohiale 823,75 lei

Veniturile bisericii �liale 110,00 lei 933,75 lei

Cheltuielile bisericii �liale 539,70 lei

Cheltuielile bisericii �liale 110,00 lei 649,70 lei

Sold 284,05 lei

Paroh Pr(eot). A(ndrei). Petru/ Epitropi {C. Ștefan, indescifrabil.
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CHESTIONARELE  
COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

1921

ARHIVA I.N.P., Fond C.M.I., 

Dosar 472, Iazu, Brătianu, Chestionar din 1921

MINISTERUL INSTRUCŢIUNII, 
AL CULTELOR ȘI ARTELOR, 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 
CHESTIONAR PRIVITOR 

LA MONUMENTELE ISTORICE

Judeţul Ialomiţa, Comuna Iazu 

1921

Întrebări Judeţul Ialomiţa, 
Comuna Iazu, 
Cătunul Brătianu

Judeţul Ialomiţa, 
Comuna Iazu

1)  Felul monumentului: 
Biserică

Filială, cu hramul 
S�nţii Voi(e)vozi

Parohială cu hramul 
Sfântul (I)Erarh Nicolae

2)  E de zid sau de lemn? 
E dreptunghiulară sau 
cu sânuri?

Este de zid cu sânuri. Este de zid, dreptunghiulară.

3)  Care e anul de fondare 
și numele ctitorilor? 
(Se va da numele 
ctitorilor de pe pisanie 
pomelnice și portrete 
ctitoricești).

E fondată și s�nţită în anul 
1902. Este zidită de obștea 
locuitorilor din satul 
Brătianu.

Anul fondării este 1845 oct(ombrie). 27.  
Numele ctitorului de pe pisanie este: 
Arhimandritul Gavriil Slobozeanul de la Smirna 
(Asia). Înlăuntrul bisericii, deasupra în dreapta ușilor 
de intrare este portretul ctitorului, fără pomelnic. 
La stânga e portretul Mitrop(olitului). Ţării, 
Neo�t al II (-lea), care a târnosit biserica.
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4)  Ce inscripţii de fondare, 
săpate în piatră și lemn sau 
zugrăvite sunt?  
(Pe cât se pot descifra).

Este inscripţia scrisă deasupra 
ușii de intrare în bis(erică). Cu 
următorul cuprins: Acest Sf(ânt). 
Lăcaș s-a clădit în anul 1902, sub 
domnia M(ajestăţii). S(ale). 
R(egele). Carol I și a Î(nalt). 
P(rea). S(�nţitului). M(itropolit). 
Primat Iosif Gheorghian cu 
ajutorul obștei locuitorilor 
cătunului Brătianu și cu stăruinţa 
D(omnu)lui Iancu Poenaru 
Bordea și a Pr(eotului). M(anea). 
Georgescu, având ca Antrepre-
nor pe Lazăr Teodorescu, din 
Griviţa. În faţă are și un pridvor.

Este inscripţie săpată în piatră în pridvor deasupra ușilor 
de intrare în biserică cu următorul cuprins: Acest Sf(ânt). 
Lăcaș s-a ridicat acum din temelie întru slava Sf(intei). 
Troiţe și întru pomenirea Sf(ântului). Pr(ooroc). Ioan 
Botezătorul și a Sf(ântului). (I)Er(arh). Nicolae prin toată 
cheltueala și osârdia Sf(inţitului). Părinte Arhim(andrit). 
Gavriil Slobozeanu de la Smirna, în zilele Prea Înălţatului 
Domn Gh(eorghe). Dimitrie Bibescu Voievod și 
Mitr(opolit). a toată Ungro-Vlahia Kir Neo�t II 1845 
Oct(ombrie). 27. Scrisă cu litere kirilice.
În faţă are și un pridvor zidit în an(ul). 1902.

5)  Ce clădiri sau ziduri sunt 
pe lângă biserică și ce 
vechime au?

Pridvorul din faţă este zidit 
odată cu biserica.

Este pridvor în faţa bisericii, zidit în anul 1902.

6)  Are biserica pridvor cu stâlpi 
în�oraţi și chenare împodo-
bite la uși și ferestre?

Nu. Nu.

7)  Are pietre de morminte 
vechi? Ce inscripţii au? 
(Pe cât se pot citi)

Nu. Nu.

8)  Zugrăvelile sunt vechi sau 
noi? Pe dinafara bisericii 
sunt zugrăveli?

Zugrăveala este de când s-a zidit 
biserica. Pe afară nu sunt 
zugrăveli decât a hramului 
Sf(inţii). Voievozi, în faţă 
deasupra pridvorului.

Zugrăveala pe dinlăuntru este nouă din 1916. 
Pe dinafara bisericii nu sunt alte zugrăveli decât hramul: 
Sf(ântul). Ioan și Sf(ântul). (I)Er(arh). Nicolae în faţa 
bisericii deasupra pridvorului.

9)  Tâmpla e de zid sau de 
lemn? Ce vechime are?  
E frumos împodobită?

Tâmpla e din lemn, făcută odată 
cu biserica, e frumos împodobită.

Tâmpla e din lemn, făcută din nou în anul 1916, 
odată cu zugrăveala. E f(oarte). frumos împodobită. 
Icoanele de la tâmpla veche le păstrăm. 
Se crede că sunt pictate odată cu zidirea bis(ericii).

10)  Câte strane vechi și 
sfeșnice de lemn sculptate 
sunt?

Strane vechi, sculptate.
Nici sfeșnice vechi de lemn 
sculptate nu sunt.

Stranele și sfeșnicele nu sunt sculptate.

11) Inventarul icoanelor vechi 
de la tâmplă și din biserică, 
chiar a celor scoase din uz, și 
numele s�nţilor ce reprezintă.

Icoane vechi nu sunt în tâmplă. 
Icoanele din tâmplă sunt: Icoana 
Mântuitorului, a Maicii D(omnu)
lui, a Sf(inţilor). Voievozi, a 
Sf(ântului). (I)Er(arh). Nicolae 
și în sus pe tâmplă: ce 12 praznice 
în primul rând, ale celor 12 
(S�nţi) Apostoli în al II-lea rând, 
ale proorocilor (12) în al 3-lea 
rând și între ele, la mijloc, în 
dreptul ușilor împărătești, 
Sf(ânta). Mahramă.

În tâmplă nu sunt icoane vechi tare ci sunt mai noui.  
A Mântuitorului și a Maicii D(omnu)lui cu inscripţia: 
Făcute cu cheltueala D(omnu)lui Dragomir Roman și 
Nedelea Ionescu 1881 Apr(ilie). 6; a Sf(ântului). Prooroc 
Ioan și a Sf(ântului). (I)Er(arh). Nicolae, a S�nţilor Voivozi, 
fără inscripţie pe ele. De asemenea, mai sunt 2 icoane: 
una a Mântuitorului și alta a Maicii D(omnu)lui tot vechi 
cred, de la zidirea acestei biserici fără inscripţie și sunt 
așezate pe pereţi la femei. Sunt încă 6 icoane vechi de tot, 
mâncate de cari, dar le păstrăm în podul bisericii; 
sunt fără inscripţii și fără dată. 
Alte icoane cari mai sunt sunt mai noui. 
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12)  Inventarul candelelor, 
cădelniţelor, discurilor, 
ripidelor, chivoturilor, 
crucilor de lemn ferecate, 
pa�alelor, potirelor și al 
întregii argintării vechi, 
precum și al candelabrelor 
vechi (indicându-se 
inscripţiile ce au pe cât se 
pot citi).

Toate aceste obiecte sunt noui, 
odată cu zidirea sf(ântului). lăcaș 
în�inţate.

Candelele vechi au fost de cositor și s-au dat pe la oameni 
în anul 1894 când s-au cumpărat cele existente, de către noi, 
2 preoţi ce eram atunci și alţi săteni.
Este un disc și potir vechiu, de cositor, fără inscripţii pe 
dânsele; ripide nu sunt; cruci de lemn vechi, este una nu 
ferecată, se păstrează în altar; pa�ale și potire de argint vechi 
nu sunt. Este un policandel de alamă, cred de la facerea 
bisericii, cu 6 lumini și cu inscripţia: Arhim(andrit). Gavriil 
Smirna. 1845 D(ecem)bre. 4.

13)  Inventarul veștmintelor 
vechi, chiar a celor scoase 
din uz.

Vestminte vechi nu sunt. Două s�te cu �r și una de lână ripsată, scoase din uz; un 
stihar cu �r, unul de lână ripsată și unul de damască. 
Cinci epitrahile: 2 de lână ripsată și 3 de damască 
și 1 poală de tetrapod uzată.

14)  Ce pomelnice vechi, 
manuscripte sau 
documente sunt? 
(Inventarul lor).

Nu sunt. Pomelnice vechi nu sunt, nici documente.

15)  Inventarul cărţilor vechi 
de slujbă, cu arătarea 
titlurilor lor.

Cărţi vechi nu sunt. S-a dăruit de 
Biserica Sf(ântul). Nicolae Iazu 
un Penticostar �indcă n-avea cu 
ce se servi de fel și aici (la Iazu, 
n.n.) erau 3. E tipărit în zilele 
D(omnu)lui Alexandru Neculae 
Șuţu V(oie)v(od). cu 
blagoslovenia Arhiep(iscopului). 
Și Mitr(opolitului). Kir Kir 
Dionisie (la) 1820. 

Cea mai veche carte este Triodion, tipărit în tipogra�a 
crăească din Pesta, an de la Hr(istos). 1816 cu 
blagoslov(enia). Ex(celenţei). Sale Prea Sf(inţitul). 
Arhiep(iscop). și Mitropolit de Karlovitz Stefan 
Stratimiroviciu. Un Kiriacodromion din 1857. Un 
Molitfelnic sau Evhologiu căruia îi lipsește coperta cu titlu(l) 
și data și o Liturghie idem, cari, după tiparul lor, par a � tot 
așa (de) vechi ca și Triodion(ul). Două Octoice mari, un 
Triod, 2 Apostole, 2 Penticostar(e) și o Psaltire tipărite în 
1856 în tip(ogra�a). Prea Sf(inţitului). Mitr(opolit). Nifon. 
12 Minee din 1852. O Cazanie din 1834 tip(ărită). în Buzău. 

16)  Ce clopote vechi sunt și 
ce inscripţii au?

Clopotele vechi în No. de 2 s-au 
rechiziţionat de nemţi.

Clopotele vechi în No. de 2 ni s-au rechiziţionat de nemţi.

17)  Când s-a făcut ultima 
reparaţie mare a bisericii; 
s-a păstrat ce era vechi?

Nu s-a făcut nici o reparaţie. Când s-a făcut pictura nouă în 1916, s-a făcut în ulei. S-au 
păstrat icoanele tuturor s�nţilor cari erau mai înainte, însă 
s-au refăcut în uleiu, căci înainte erau pe afrez.

18)  Ce legende istorice se 
povestesc despre acest 
sfânt locaș?

Nicio legendă. Nu este nici o legendă veche despre acest sf(ânt). lăcaș.

19)  Ce lucruri istorice sunt 
prin prejur?: palate 
domnești, case boierești, 
cule, case vechi ţărănești, 
câmpuri de luptă, cruci de 
piatră mari (cu inscripţia 
pe cât se poate descifra).

Nu sunt Prin prejurul bis(ericii). Nu sunt lucruri istorice, palate 
domnești, case boerești, cule, etc. Este casa parohială veche 
de pe la 1856, donată prin testament bisericii în 1906 de 
defuncta Voica Pr(eot). David Iliescu. Câmpuri de luptă nu 
sunt. Sunt 2 cruci mari: pe una este anul 1864. Sunt 4 cruci 
vechi împrejurul bis(ericii). Una din 1846, alta, după literile 
cari foarte puţin se văd, pare a � mai veche, însă nu e dată pe 
ea; alta are data an 1864. Alte inscripţii nu sunt pe dânsele 
decât formula: Această sf(ântă). cr(uce). s-a ridicat întru 
pom(enirea). Robilor lui D(umne)zeu (cutare etc.).

Semnătura Parohului 
(Superiorului)

Pr(eot). A(ndrei). Petru
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�PORT MEMORIU 
(COPIE DUPĂ SINODICUL BISERICII IAZU) 

1 iulie 1923

Preot Paroh Andrei PETRU 
România/ Parohia Iazu, Comuna Iazu/ Judeţul Ialomiţa 

No. 20/1923 Iulie 1 
Prea Cucernicului Proto(i)ereu al Judeţului Ialomiţa 

Circu(umscripţia). Urziceni 
Primită azi 6 Iulie 1923/ înregistrată No. 435, Dosar No.  

Se va atașa la Condica Specială

Prea Cucernice Părinte,

Conform dorinţei ce aţi exprimat la inspecţie, de a vă înainta un memoriu despre 
această sf(ântă). biserică, cu onoare vă supun la cunoștinţă acest raport 

memoriu. Sf(ânta). biserică este clădită din temelie de zid de Arh(imandritul). Gavriil 
Slobozeanul după cum se arată în inscripţia de pe frontispiciu, care spune:

„Acest Sf(ânt). lăcaș s-a ridicat acum din temelie întru slava Sf(intei). Troiţe și întru 
pomenirea Sf(ântului). Prooroc Ioan Botezătorul și a Sf(ântului). (I)Er(arh). Nicolae, prin 
toată osârdia și cheltueala Sf(inţitului). Părinte Arhim(andrit). Kir Gavriil Slobozeanu de 
la Smirna în zilele Prea Înălţatului Domn G(h)eorghe Dimitrie Bibescu V(oie)v(od). şi 
Mitropolit a toată Ungro-Vlahia Kir Neo�t 1845 oct(ombrie). 27”.

Părintele a dat tot materialul necesar, a observat îndeaproape toate lucrările, a luat 
măsuri de a pictat-o şi în �ne a s�nţit-o în ziua de Sf(ântul). Nistor, 27 Oct(ombrie). 1845, 
însoţit şi de Prea S�nţitul Mitropolit, după cum mi-a declarat un bătrân de atunci, anume 
Radu Moroeanu, acum decedat, şi Pr(eotul). David Iliescu, care a fost mai în urmă preot 
al acestei biserici 52 de ani, decedat în an(ul). 1904.

Căratul materialului, sala(h)oria la zidire şi alte ajutoare ce s-au mai cerut au fost 
făcute de săteni de la mic pân’ la mare, îndemnaţi de bătrânul preot din acel timp, Grigore, 
după care a urmat Pr(eotul). David, a cărui soţie, Voica Pr. David, a testat sf(intei). biserici 



280

IAZU. File de cronică

casele parohiale şi un lot de 5¼ ha, la moartea dânşii, în anul 1907, în baza unui testament 
ce l-a avut şi dânsa de la soţul său, �indcă n-au avut copii.

Până la venirea mea aici, în anul 1877 luna Maiu (6 sau 7, n.n.), sf(ântul). lăcaş s-a 
învelit cu �er în anul 1870 prin cotizaţii date de sătenii comunii şi s-au cheltuit 2000 lei, 
după declaraţia Pr(eotului). David, care atunci era singur la această biserică.

În anul 1875, sf(ântul). lăcaş s-a pictat din nou prin contribuţia locuitorilor 
com(unei). Împărţiţi după avere în 3 categorii: unii au contribuit cu 40 lei, alţii – cu 30 lei 
şi alţii – cu 20 lei, cheltuindu-se în total 3000 lei. Pictorul a fost D(omnu)l. N(icolae). N. 
Stănescu, original din Buzău, însă în urmă stabilit aici în Comuna Iazu.

În anul 1881, luna Maiu s-a tencuit peretele despre Nord cu ţiment �indcă se 
deteriorase tencueala de�nitiv. Tot atunci s-a făcut la baza peretelui jos şi brâul de zid, ca 
să depărteze apa de  temelie care, �ind făcută de cărămidă şi în pământ, ameninţa a se slăbi 
de igrasia ce începuse a se urca în sus. S-a(u) cheltuit 2500 lei cu acte justi�cative, sumă 
adunată prin stăruinţa noastră de la săteni.

În anul 1891, �indcă igrasia se urca în sus mereu, mai cu seamă în peretele despre 
Nord, s-a tăiat jumătate din zid pe dinlăuntru(l) bisericii la înălţime de 2 m, punându-se 
între zidul vechiu şi nou câlţi cu catran, ca să împiedice întinderea igrasiei şi s-a reparat şi 
pictura şi architectura până la acea înălţime, cu care lucrare s-a cheltuit suma de lei 2800, 
mai făcându-se din nou şi tocurile şi cercevelele ferestrelor despre Nord din lemn de stejar, 
cele vechi �ind putrede, apoi s-a făcut slujba Înnoirii de Părintele Proto(i)ereu N(icolae). 
Alexandrescu. 

Sumele trebuincioase s-au strâns tot de la săteni prin stăruinţa noastră şi a epitropilor 
Stan Doru şi Ion Caicaş, acum decedaţi.

În anul 1895 s-a refăcut curtea din jurul bisericii cu scânduri noi, tot prin listă de 
subscripţie la săteni, cheltuindu-se suma de lei 750, tot cu acte justi�cative în regulă.

În anul 1896 s-a învelit sf(ânta). biserică cu �er din nou, cheltuindu-se din propriul 
său venit cu acte justi�cative în regulă suma de lei 1500.

În anul 1902 s-a făcut pridvorul din faţa bisericii �indcă se simţea necesitate de un 
adăpost pentru vremuri grele unde să stea un botez sau tinerii cari veniau la cununie, până 
la venirea Pr(eotului). ca să-i introducă în biserică.

La această lucrare s-a cheltuit suma de lei 3000: 2000 din venitul propriu al bisericii 
şi 1000 lei s-au plătit la pictură de Ene Costache cu soţia sa Ruxanda, Anton Dobrinescu 
cu soţia sa Dobriţa, Petre Bangăl cu soţia sa Stoica şi Niţu Dumitrache cu soţia sa Ana, ale 
căror nume s-au scris şi pe pereţii pictaţi tot de pictorul N(icolae). N. Stănescu.

Odată cu pridvorul s-au făcut legături de �er şi la sf(ântul). altar, unde ameninţa să 
se crape zidul, chieltuindu-se şi cu aceasta 350 lei din venitul bisericii cu acte justi�cative 
în regulă.

În anul 1913 s-a în�inţat un clopot de 90 kgr, �indcă cel vechiu se spărsese la sunarea 
mobilizării din acest an, cu care s-a cheltuit 840 lei cu listă de subscripţie de la săteni.
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În anul 1916 s-a pictat din nou biserica în uleiu, �indcă cea veche �ind pe afrez674, se 
ştersese de tot. S-a cheltuit suma de lei 6000 din fondul bisericii.

Pictorul vrednic de vecinică amintire şi bun la su�et, care a pictat biserica aşa de 
frumos şi cu un preţ aşa de moderat, a fost tot D(omnu)l. N(icolae). N. Stănescu, care a 
fost proprietar aici în comună şi care mereu silia să facem pictura, că nu ştie câte zile mai 
are. Şi, în adevăr, în anul 1919, după ce a terminat de�nitiv ultimele lucrări de ornament ce 
a mai avut la sf(ânta). tâmplă, �ind întrerupt de războiu, a decedat la 8 Maiu, lăsând un 
adânc regret în su�etul meu şi chiar al tuturor oamenilor de bine, cari l-au cunoscut. Eternă 
să-i �e memoria.

1919 Maiu 21; Pr(eot). A(ndrei). Petru

Fiindcă Nemţii ne luaseră 2 clopote ale bisericii, în anul 1921 s-a cumpărat un 
clopot de 155 de kgr, care s-a spart, neţinând nici un an şi toamna l-am 

preschimbat mai adăogând lei 3800, strânşi de epitropi tot prin listă de subscripţie de la 
săteni şi am cumpărat un clopot de 166 kgr, câte 35 lei kgr.

Tot în anul 1921 s-a făcut şi clopotniţa nouă, în care s-a instalat clopotul acum, 
cheltuindu-se şi cu dânsa 2000 lei strânşi de la săteni cu listă de subscripţie.

În toamna anului 1921 s-a mai strâns cu listă de subscripţie tot de la săteni suma de 
5800 lei, cu care s-a cumpărat încă un clopot mai mic, ca să se armonizeze mai bine 
amândouă şi să se facă praznicele mai cu pompă, spre lauda lui D(umne)zeu, care a 
îmblânzit inimile �ilor săi, enoriaşii aceştii sf(inte). biserici şi au dăruit cu tragere de inimă 
milostenii prin stăruinţa noastră şi a epitropilor Chiru Stan, Anton Dobrinescu şi a 
locuitorilor Andreiu N. Loagăr, Stanciu Decu şi Gh(eorghe). Cârstocea, cari au fost gata 
de a da ajutor la strângerea bucatelor dăruite de săteni. Învrednicească-i D(umne)zeu pe 
toţi de darurile pământeşti şi cereşti şi de binecuvântarea Sa. Amin.

Pr(eot). A(ndrei). Petru 1921 No(i)embr(i)e 7

Tot în vara anului 1921 s-a văpsit �erul de pe sf(ânta). biserică, cheltuindu-se 
suma de lei 4500 din fondul bisericii şi 1500 lei strânşi cu listă de subscripţie 

de la săteni cari au ajutat totdeauna, după putere, pentru înfrumuseţarea sf(ântului). lăcaş.

Pr(eot). A(ndrei). Petru 1921 N(oiem)br(i)e 20

În vara anului 1922 s-a reparat tencueala bisericii pe peretele despre Sud mai 
cu seamă, �indcă se ruinase şi, intrând apă pe sub tencueala veche ce era cu 

var, după cum se uza în vechime, intra apă la cărămidă şi igrasia se întindea continuu. 

674  AFRÉSCO s. m. (pict.) frescă; loc. adv. (despre pictură murală) pictat pe zidul ud, proaspăt. 
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Astfel s-a făcut această reparaţie din fonduri donate de creştini ce nu vo(i)esc a li se 
mai şti(i) numele de (către) oameni, ci numai de D(umne)zeu Atotştiitorul şi răsplătitorul 
celor buni şi milostivi.

S-a cheltuit şi cu această reparaţie lei 4000.
Ceea ce va mai trebui de făcut pe viitor credem că, cu ajutorul lui D(umne)zeu se va 

face la timp.
Acest raport este copie �delă după Sinodicul bisericii, în cari s-au trecut la timp orice 

lucrare şi sumele corespunzătoare.
Primiţi, vă rog, Prea Cucernice Părinte, stima ce vă păstrăm.

Paroh Pr(eot). A(ndrei). Petru 
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ISTORICUL BISERICII 
CU H�MUL SFINŢII VOIEVOZI DIN SLOBOZIA 

1923

Arhiva Protopopiatului Urziceni 
Registrul cu Personalul bisericesc şi Istoricele bisericilor, 1923, f. 52 v.

Biserica actuală s-a fondat în anul 1842, cu hramul S�nţii Voievozi, de către 
Arhimandritul şi Egumenul Gavriil, în locul celei vechi care s-a dărâmat de 

cutremur şi care a fost fondată în anul 1634 de Matei Basarab şi Enache Caragea, împreună 
cu curtea ce înconjoară biserica.

În memoria ostaşilor căzuţi în resbelele purtate de Matei Basarab a închinat această 
biserică Monastirei Dohiaro din Sfântul Munte Atos, împreună cu toate prop(r)ietăţile ei 
şi anume: Slobozia, Smirna, Iazu, Sudiţi, Schitul Năeni-Prahova, Schitul Apostolache-Buzău, 
Atârnaţi (Ciulniţa). La târnosirea vechei biserici au fost peste 500 preoţi, precum şi 
patriarchul din Constantinopole.

Obiectele rămase de la vechea biserică sunt: 1) Icoana Mântuitorului, 2) Icoana Maicii 
Domnului, 3) Icoana S�nţilor Vo(i)evozi, 4) Icoana Sfântului Ioan Botezătorul, care icoane 
se a�ă pe tâmpla acestei biserici; două sicrie de argint în care se a�ă s�nte moaşte şi două 
batiste de borangic brodate cu aur, donate de Elena Doamna. Se mai a�ă o cruce cu două 
iconiţe şi o scorpie cu două capete ce-au fost puse sub crucea de la tâmpla vechei biserici.

Arhimandritul Gavriil a venit la anul 1812 ca egumen şi la anul 1820 în timpul Zaverei 
lui Tudor Vladimirescu au avut 10 arnăuţi înarmaţi cari s-au bătut cu 300 Turci iar noaptea 
au fugit toţi locuitorii acestei comuni în pădurea Merişorul, Judeţul Prahova şi egumenul a 
trecut la Braşov, stând până la anul 1836 şi, venind, a zidit clopotniţa, căci cea veche se 
dărâmase. Când au venit Turcii în mânăstire au tăiat capul economului lăsat de Gavrilă în 
fuga lui la Braşov.

Scrisă aceasta de Parohul Bisericei – Econom S. Radu675, anul 1864.
Astăzi biserica este în stare bună, n-are împrejmuire căci vechile ziduri parte s-au 

dărâmat, parte sunt în ruine.

675   Preotul Iconom Stan �ul Preotului Radu, Cf. Mss. Rom. 324, din B.A.R., �la 336 faţă.
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INSPECŢII ÎN 1923 şi 1927

România/ Eparhia S�ntei Episcopii a Constanţei, Protoieria Urziceni
Proces-verbal (de inspecţie)

Parohia Iazu, 
Comuna Brătianu

Parohia Iazu, 
Comuna Iazu (corect: 
Comuna Brătianu)

Parohia Brătianu, 
Comuna Brătianu

data 19 mai 1923 18 septembrie 1923 21 iunie 1927

Subsemnatul, Protoiereu al Judeţului Ialomiţa, inspectând biserica �lială cu hramul 
Sf(inţii). Voievozi din Comuna Brătianu am constatat următoarele

Subsemnatul, Protoiereu 
al Judeţului Ialomiţa, 
inspectând biserica 
parohială cu hramul 
Sf(inţii). 
Voievozi din Comuna 
Brătianu am constatat 
următoarele

Biserica de zid

În stare bună

Pictura bună veche

S�ntele Taine bine păstrate

S�ntele Vase de Metal și argint

Starea lor bună

Odoarele de metal Și argint

Starea lor bună

Cărţile de ritual bune

Vestmintele sacre bune

Mobilierul intern bun

Icoanele portative În stare bună bune În stare bună

Curăţenia internă bună

Ordinea obiectelor În regulă

Exteriorul Bisericii bun - bun

Arhiva parohială - În regulă
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Registrele de 
stare civilă

- -

Comptabilitatea - În regulă

Biblioteca parohială - Posedă 50 de cărţi, 
în formaţie.

Pangarul funcţionează -

Împrejmuirea Este bună

Curăţenia curţei bună

Cimitirul Este împrejmuit Împrejmuire bună

Activitatea preotului Constă în 
efectuarea slujbelor

Constă în efectuarea slujbelor și predici

Relaţiunile cu păstoriţii bune

Cântăreţii Își fac datoria

No. familiilor 525 650

su�etelor 2506 2200

Locuitori în concubinaj 4 (patru) 5 (cinci) 8 (opt)

Starea religioasă și morală 
a populaţiei

bună

Diferite observaţiuni (19 mai 1923:) Biserica este îngrijită de Pr(eotul). Manea Georgescu, 
ca preot supranumerar.

(18 septembrie 1923:) Această biserică �lială este îngrijită de 
Pr(eotul). Manea Georgescu, absolvent a 4 clase seminariale. 
Se bucură de încrederea enoriașilor. Epitropii împreună cu toţi enoriașii cer 
să se ridice această biserică �lială la rangul de biserică parohială.

(21 iunie 1927:) Biserica are nevoie de mici reparaţiuni în interior. 
Prin stăruinţa Preot(ului). Manea Georgescu, parohul bisericii, 
s-a adunat fondul necesar pentru facerea clopotniţei. Sectanţi nu sunt.
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INSPECŢII ÎN 1923 şi 1927

România/ Eparhia S�ntei Episcopii a Constanţei Protoieria Urziceni
Proces-verbal (de inspecţie)/ Parohia Iazu, Comuna Iazu

data 19 mai 1923 21 iunie 1927

Subsemnatul, Protoiereu al Judeţului Ialomiţa, inspectând biserica parohială 
cu hramul Sfântul Nicolae din Comuna Iazu am constatat următoarele

Biserica de zid

În stare bună

Pictura bună

S�ntele Taine bine păstrate

S�ntele Vase de metal și argint

Starea lor bună

Odoarele de metal și argint

Starea lor bună

Cărţile de ritual bune

Vestmintele sacre bune

Mobilierul intern bun în stare bună

Icoanele portative în stare bună bune

Curăţenia internă bună

Ordinea obiectelor în regulă

Exteriorul Bisericii bun

Arhiva parohială în regulă

Registrele de 
stare civilă

în regulă

Comptabilitatea în regulă

Biblioteca parohială În regulă. Posedă 44 cărţi. Posedă 66 cărţi.

Pangarul funcţionează

Împrejmuirea este bună biserici(i) este în stare foarte bună

Curăţenia curţei bună

Cimitirul este împrejmuit împrejmuit
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Activitatea preotului Constă din predici și efectuarea slujbelor Constă din efectuarea slujbelor

Relaţiunile cu păstoriţii bune

Cântăreţii își fac datoria

No. familiilor 280 285

su�etelor 1245 1250

Locuitori în concubinaj II patru 5 cinci

Starea religioasă și morală  
a populaţiei

bună bună

Diferite observaţiuni (19 mai 1923:) Parohia este condusă de Pr(eotul). Andreiu Petru, care-și face 
datoria și se bucură de încrederea enoriașilor. Biserica este reparată în 1916 și 
este în stare bună. Sectanţi nu sunt în parohie.

(21 iunie 1927:) Preotul Paroh Econ(om). Andrei Petru este suferint pentru 
care motive dorește să �e scos la pensie. Prin muncă și stăruinţa C(ucerniciei). 
Sale s-a împrejmuit biserica și cimitirul și s-a făcut un pod pentru cor la 
biserică.
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RECENSĂMÂNTUL SATELOR 
1941

Judeţul Ialomiţa, Plasa Ţăndărei, Comuna Iazu, Satul Iazu. La 1910 satul se 
numea Iazu. La 1912 satul se numea Iazu. La 1930 satul se numea Iazu. Alte 

nume vechi, satul nu a avut. De la 1800 până la 1941 satul a fost comună administrativă.
Satele care au căzut în administrarea acestei comune de la 1919 încoace: Brătianu: 

de la 1919 la 1923. Victoria Mărăseşti: de la 1922 la 1941.
Aşezarea satului. Satul Iazu se a�ă în partea de miazăzi a albiei fostului pârâu Lata 

Sărata, ce trecea prin părţile acestea. Cursul acestui pârâu era din dreptul satului Nebuna, 
pendinte de Comuna Griviţa, trecând pe lângă satele Smirna Iazu, Murgeanca şi comunica 
cu râul Ialomiţa prin lacul Strachina.

Tot terenul stăpânit de locuitorii Satului Iazu este în întregime şes (bun de agri-
cultură) şi aşezat pe ambele părţi ale acestui râu.

Data precisă a vechimii satului nu se poate �xa. Totuşi, după constatările unor 
cercetări monogra�ce, s-ar putea �xa o dată înainte de a doua jumătate a secolului XVII şi 
aceasta în legătură cu pisania şi hrisovul domnesc al lui Matei Basarab de la Mânăstirea 
Slobozia – Ialomiţa.

Satul a fost în�inţat de clăcaşii moşiilor mânăstireşti pendinte de Mânăstirea Slobozia.
Monumente istorice şi vechimea lor: Biserica zidită din anul 1845 octombrie 27; 

cruci cu datele 1821, 1832, 1844.
A fost un sat amestecat, de moşneni şi clăcaşi. A aparţinut S�ntei Mânăstiri din 

Slobozia, până la secularizarea averilor mânăstireşti, în 1864, când s-a făcut exproprierea 
acestora şi împroprietărirea locuitorilor cu locuri de casă şi teren agricol.

Casele sunt construite din paiantă şi câteva din cărămidă. Acoperişul majorităţii 
caselor este din tablă şi la câteva case din stuf. Doar câteva case au pivniţă. Sunt pardosite 
cu pământ şi câteva cu podea.

Aprovizionarea cu apă se face din fântâni nehigienice şi cu apă nepotabilă. Nu se 
obişnuieşte în sat facerea de iazuri şi de gropi în care să se strângă apă pentru adăpatul vitelor.

Locuitorii se hrănesc în mod obişnuit mai mult cu mămăligă, deşi la �ecare gospodărie 
se găsesc cuptoare de copt pâine.
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În perioada 1936-1940 nu s-au declarat epidemii. Sunt cazuri de malarie în sat. Nu 
sunt în sat locuitori guşaţi. Nu sunt moaşe diplomate676 în sat ci la 5 km depărtare, în satul 
Smirna.

Cel mai apropiat medic se găseşte la 10 km în Comuna Griviţa.
Cea mai apropiată farmacie se găseşte la 12 km, în Comuna Cioara-Brăila.
Cel mai apropiat spital se găseşte la 20 km, în oraşul Slobozia.
Portul nu se mai păstrează.
Obiceiurile vechi mai însemnate ce se mai păstrează:
În noaptea Sfântului Gheorghe locuitorii sunt atenţi că joacă comorile, ca să le 

descopere.
Vrăjitorile fac farmece pentru luarea manei la vaci şi semănături.
În dimineaţa de 9 martie (de S�nţii 40 de mucenici) se fac focuri prin curte, ca să 

fugă animalele şi insectele stricătoare de la pomi.
La sărbătorile mari, locuitorii se duc la Cruci răzleţe, pe câmp, cu vitele bolnave şi le 

ocolesc, pentru însănătoşire.
Există şcoală primară în sat, în�inţată odată cu satul. Clădirea este făcută în anul 1905.
Nu sunt gospodării aşezate la mai mult de 3 km de şcoală.
Numele învăţătorului: Petcu.
În sat există o biserică, clădită la 27 octombrie 1845, cu un singur preot.
Sunt 15 locuitori abonaţi la ziare.
Prin sat trec în mod obişnuit ţigani nomazi, circa 10 şatre/corturi pe an, primăvara, 

vara şi toamna. Stau 3-4 zile, timpul necesar pentru exercitarea meşteşugului lor: spoitori, 
căldărari etc. Vin din Judeţele Buzău şi Brăila şi merg în restul Judeţului Ialomiţa spre Nord 
sau Vest. Trec aceleaşi şatre dar şi alţii care n-au mai venit pe la noi. Când vin în sat se ocupă 
cu spoitul vaselor, reparatul şi făcutul din nou al vaselor. Cumpără de la săteni, însă mai 
mult în forma trocului.

Satul face parte din Bărăgan iar locuitorii sunt Cojani.
Oraşul în care se duc de cele mai multe ori locuitorii satului ca să-şi vândă produsele 

şi să se aprovizioneze este Slobozia, la 20 km depărtare. Alte târguri şi oraşe cercetate în 
mod obişnuit de locuitorii satului în vederea vânzării de produse şi a aprovizionării sunt 
Ţăndărei, la 22 km, Cioara-Brăila, la 12 km şi Dudeşti la 20 km677.

676  Cu diplomă, cali�cate.
677  Document a�at la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale – Ialomiţa.



290

MONOG�FIA SATULUI IAZU 
1942

de Învăţător Dumitru L. CRĂCIUN 
A.N.I.C., Fond M.C.I.P., Dosar nr. 631/1944.

Pagina 1
18 II 1942 – Văzut de noi Inspector școlar

MONOG�FIA SATULUI IAZU 

întocmită de Dumitru L. Crăciun învăţător gr(ad). II, 
la Școala primară mixtă din Comuna Iazu, Judeţul Ialomiţa

Această lucrare este cerută de Legea învăţământului primar, pentru înaintarea la gr.I

AȘEZAREA GEOG�FICĂ A COMUNEI IAZU

Comuna Iazu se a�ă așezată din punct de vedere geogra�c sub o subdiviziune a 
Bărăganului, în partea de miazănoapte a Judeţului Ialomiţa. În partea de miazăzi, 

la o depărtare de vreo 600 m de sat se a�ă valea care a purtat numele altădată de Lata-Sărata 
și care vale străbate marginile dealurilor de la apus la răsărit. Din această vale, în dreptul 
satului, de la podul de pe drumul Slobozia se desface o vale largă care sub o formă de 
prelungire străbate satul prin mijloc, pierzându-se complet în partea de miazănoapte a satului.

De la Valea Lata-Sărata și până la hotarul (cu) Jud(eţul). Brăila, moșia care aparţine 
Com(unei). Iazu poartă numele de moșia Lata-Sărata după numele văii, deci satul se a�ă 
așezat pe această moșie, care astăzi mai poartă numele și de moșia Iazului.

Din Valea Lata-Sărata, cum ridicăm dealul spre miazăzi și până la Slobozia-Veche, 
moșia poartă numele de Vatra-Mânăstirii care a ţinut mai înainte de Mănăstirea de la 
Slobozia-Veche. 

Ca o dovadă că această moșie a ţinut de Mânăstirea de la Slobozia, este că pe marginile 
dealurilor din apropierea satului Iazu se găsesc și astăzi bucăţi de cărămidă care ne fac să 
credem că Mânăstirea a avut aici la extremitatea moșiei o cetăţuie în formă de canton pentru 
păstrarea cerealilor (pe) care nu le puteau transporta la timp în magaziile mânăstirii, �ind 
distanţă prea mare. 



291

IAZU. File de cronică

Dăm mai jos planul satului din punct de vedere al așezării geogra�ce. Desen 1

Pagina 2

HOTARELE

Comuna Iazu este cuprinsă numai între hotare convenţionale neavând nici un 
hotar natural. În jurul satului nu se a�ă ape, păduri sau alte ridicături mai mari 

decât singurele dealuri dinspre miazăzi care nu sunt altceva decât o prelungire a podișului 
Bărăganului.

SATELE VECINE

La răsărit Comuna Iazu se învecinește cu Comuna Brătianu, sat cu mult mai 
nou ca Iazu, care a (a)parţinut până în anul 1924 de Com(una). Iazu. La apus 

se învecinește cu Comuna Smirna. 
La miazănoapte - cu Com(una). Roșiori, din Jud(eţul). Brăila. 
La miazăzi - cu Gheorghe Lazăr și Slobozia-Nouă, care dealtfel toate aceste sate sunt 

mult mai noi ca Iazu.
Dăm mai jos gra�cul Com(unei). Iazu cu moșia Lata-Sărata din jurul său. Desen 2
Ca întindere Comuna Iazu se a�ă pe o suprafaţă de circa 61 ha 7706 mp având o 

formă mai mult pătrată după cum se vede din gra�c. 
Drumurile principale sunt cam cotite însă destul de largi, având un pod în mijlocul 

satului. Acest pod a fost construit cu scopul de a se evita strânsul apei în mijlocul satului, 
de aceea am spus mai sus că satul este străbătut de prelungirea unei văi.

Casele se a�ă așezate mai toate cu faţa la drum, păstrând totdeauna și una din feţe să 
�e înspre răsărit.

Pagina 3
Ca așezare locuitorii sunt foarte deși, locuind și câte două familii pe un loc de casă, 

cauza �ind că mulţi nu doresc să se despartă de pământul părintesc, ţinând foarte mult la 
acest lucru.

CLIMA

Comuna Iazu �ind așezată, din punct de vedere geogra�c, la o depărtare mare 
de Dunăre sau mare, nu poate să aibă decât o climă temperată cu călduri mari 

vara și cu frig destul de aspru iarna.

VÂNTURILE

Ce bat mai mult asupra Comunei Iazu sunt: Crivăţul care bate cu atâta putere 
în timpul iernei, aducând gerul și viscole mari dinspre miazănoapte și răsărit 

iar vara - zăpușeală năbușitoare. Câteodată Crivăţul este așa de furios încât doboară totul 
la pământ, înzăpezește drumurile și vai de omul pe care îl prinde acest năprasnic vânt.
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Totuși despre acest vânt puternic putem spune că primăvara vine încărcat cu aburi, 
pricinuind ploi binefăcătoare câmpului iar iarna aduce multă zăpadă care apără câmpul și 
îndeosebi semănăturile de toamnă.

Austrul e vântul care bate dinspre miazăzi-apus. Acestui vânt îi mai zic oamenii și 
Sărăcilă din cauză că este un vânt uscat și fără umezeală.

Băltăreţul. Acest vânt după cum îl arată și numele e vântul care vine dinspre bălţile 
Dunării. El e un vânt umed și aduce ploi mărunte (burniţa). Bate de primăvara până spre 
toamnă, la răstimpuri.

Alt vânt este Munteanul care bate foarte rar asupra Comunei Iazu și împrejurimile ei.

PLOILE

Din fericire putem spune despre Comuna Iazu că este udată de ploile cele mai 
bogate care cad tocmai în lunile când e mai multă nevoie pentru semănături. 

Faptul cel mai de seamă pentru Iazu nu e atât câtimea de ploaie, ci mai ales timpul când 
cade. Norocul cel mare al plugarilor e că de obicei primăvara ploaia cade regulat, când se 
fac arăturile și semănăturile.

Pe timpul verii, ploile cad mai puţin și acelea repezi și cu fulgere și cu trăsnete, 
aducând răcoare și belșug câmpului. Una din pricinile, care fac ca ploile să cadă la timp este 
plantaţiunile de salcâmi și pomi ce se a�ă de jur-împrejurul satului. 

Toamna încep ploile lungi și mărunte, prielnice ogoarelor și semănăturilor de toamă.
În general putem spune că din punct de vedere al așezării geogra�ce, Comuna Iazu 

este foarte favorizată de ploi în timpul anului, având o vegetaţie destul de abundentă.

CADRUL ISTORIC

Comuna Iazu este legată de un trecut foarte îndepărtat �ind cel mai vechi sat de 
pe moșia Lata-Sărata. Este cel mai vechi chiar ca toate satele dimprejurul său.

Pagina 4

ISTORICUL SATULUI

Se povestește că satul Iazu a fost întemeiat de niște ciobani care coborau cu 
turmele lor de oi de la munte în �ecare primăvară, în anii cei mai îndepărtaţi 

din urmă, mergând cu oile în bălţile Dunării pentru pășunat în timpul verii.
Drumul de coborâre al acestor ciobani oieri a fost pe unde este astăzi Comuna Iazu 

și ducea până în malul Dunării, în dreptul satului Vadul-Oi din Dobrogea. Se povestește că 
în trecut pe valea dinspre miazăzi a satului ce trece de la Apus la Răsărit curgea o apă, iar 
ciobanii care poposeau cu oile în acest loc au făcut un stăvilar de pământ pentru ca să 
proptească apa și să se strângă mai multă la un loc, formând un iaz pentru adăparea oilor.

Cum de altfel acești ciobani aveau obiceiul de a sta mai mult timp prin unele locuri, 
au construit la început niște bordee de locuit, ceva mai la miazănoapte în prelungirea acestei 
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văi. În timpul zilei își adăpau oile la acel iaz pe care îl făcuseră ei. De la acest iaz și-a luat 
numele satul Iazu. 

Dar acești ciobani nu au stat mult timp prin aceste locuri și au mers mai departe în 
Dobrogea, întemeind și acolo sate, ca dovadă este satul Vadul-Oi.

În locul lor au venit alţi ciobani care dând de acest iaz de apă, loc bun de adăpat oile 
au rămas pentru mai mult timp prin aceste locuri, �ind și iarbă din belșug pentru oi, iar o 
parte dintre ei au rămas chiar de�nitiv în aceste locuri, construindu-și la început niște colibi 
apoi case de locuit, astfel s-a întemeiat satul Iazu și care legendă se păstrează în școală din 
generaţie în generaţie. 

La început, vechii locuitori au fost organizaţi în bordee și colibi apoi mai târziu și-au 
construit case într-un număr mai restrâns. 

În anul 1864 s-au făcut primele împroprietăriri. Ţăranii căpătând pământ încep a se 
organiza din ce în ce mai bine înjghebându-și gospodării mai cu temelie, simţindu-se și mai 
strâns legaţi de pământul pe care l-au căpătat. 

A doua împroprietărire s-a făcut în anul 1916 și a treia în anul 1921 după războiul 
cel mare, astfel că toată moșia Lata-Sărata a fost împărţită ţăranilor din Comuna Iazu, 
Brătianu și Smirna. Satul se crede că ar � luat temei pe la anul 1800. 

În anul 1845 Oct(ombrie). 27 s-a zidit biserica din acest sat pe a cărui piatră stă scris 
următoarele cuvinte: 

Acest sfânt lăcaş s-au făcut acum din temelie întru slujba S�ntei Troiţe şi întru pomenirea 
Sfântului Exarh Ioan Botezătorul şi a Sfântului (I)Erarh Nicolae prin toată cheltuiala şi osârdia 
s�nţitul(ui) Păr(inte). Arh(imandrit). Chir Gavriil Slobozeanu de la Smirna, în zilele prea 
înălţatului Domn Georgie Dimitrie Bibescu V(oie).V(o).D, şi Mitropolit a toată Ungro-Vlahia, 
Chir Neo�t 1845 Oct(ombrie). 27.

Pagina 5
În anul 1864, după legea școlară promulgată de Domnitorul Ioan Cuza ia �inţă școala 

primară în acest sat. La început a funcţionat cu un singur post apoi cu două posturi. 
Cursurile se ţineau într-o sală a primăriei construită în acest scop. 
În anul 1905 s-a zidit din temelie școală adevărat(ă) tip cu două săli de clasă. Numărul 

copiilor începe să crească simţitor la școală, ba unii din ei au plecat chiar la școli mai înalte 
la învăţătură.

Atitudinea sătenilor faţă de trecut este că mai toţi respectă tradiţia, datinile și obiceiurile 
strămoșești. Transmiterea tradiţiei și a obiceiurilor se face prin educaţie și sfaturi prin școală. 
Copiii învaţă obiceiurile prin școală și le mai împrumută și unii de la alţii.

CADRUL BIOLOGIC

Starea trupească a locuitorilor din Comuna Iazu, stă într-o strânsă legătură cu 
viaţa socială.
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Numărătoarea populaţiei după recensământ.
Totalul populaţiei din Comuna Iazu este de 1700 su�ete începând de la vârsta de un 

an și până la 80-90-100 ani. Toţi sunt de neam român și toţi vorbesc limba românească. 
Bărbaţii au toţi starea civilă căsătoriţi.
De la vârsta de școală și până la cel mai vârstnic om, toţi știu carte, prea puţini sunt 

aceia care nu știu carte. 
Toţi au locul nașterii în Comuna Iazu.

Mişcarea populaţiei în anii din urmă. 
Mișcarea populaţiei din Comuna Iazu în anii cei din urmă s-a mărit destul de simţitor. 

Nașterile ce s-au înregistrat anual au fost de la 70 până la 100, băieţi și fete. Toţi de neam 
român și religie ortodoxă. 

Cele mai dese nașteri s-au înregistrat în anotimpul de primăvară și toamnă, părinţii 
având vârsta între 21 ani și 40 ani.

Mortalitatea. 
Numărul morţilor ce s-au înregistrat într-un an au fost de la 8-15 morţi, având vârste 

diferite, îndeosebi mai mulţi copii între una lună și 2 ani, toţi �ind de neam român și religie 
ortodoxă, părinţii având toţi starea civilă căsătoriţi. 

Mortalitatea s-a petrecut mai mult în anotimpul verii și toamnei. 
Cauza morţii: la copii boală-dezinterie, la oamenii mari din cauza bătrâneţei, la cei 

mai tineri din cauza tuberculozei.

Numărul căsătoriilor.
Mai în �ecare an din urmă, s-au înregistrat căsătorii de la 10-16, în medie, vârsta 

soţilor �ind între 20 ani și 25 ani. Toţi de origine etnică română și religie ortodoxă având 
toţi o stare socială potrivită. Cei mai mulţi având ocupaţia, plugăria. 

Averea ce se constituie noilor căsătoriţi este de la 4 pogoane și până la 8-10 pogoane, 
plus ceva vite, o vacă, un cal și 3-4 oi. Starea lor civilă �ind necăsătoriţi.

Numărul divorţurilor. 
În curs de 20 ani nu s-au înregistrat decât două divorţuri, vârsta, între 22 și 25 ani, 

de origine români, religie ortodoxă.

Pagina 6
Motivul divorţului �ind neînţelegeri familiale. 
Căsătoria a durat de la 1 an și până la 1 an și 6 luni. 
După urma divorţurilor nu a rămas nici un copil.

Emigraţiunile. 
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În timp de 20 ani nu s-au înregistrat decât vreo 25 plecări de locuitori, iar de venit 
nu au venit decât 8 locuitori. Motivul plecării �ind interese materiale, lucrând prin fabrici 
sau ateliere pe la orașe.

Bolile sătenilor.
Bolile ce sunt răspândite printre locuitorii din Comuna Iazu, însă pe o scară foarte 

redusă, sunt: tuberculoza, dezinteria, malaria, scarlatina etc. Pentru toate aceste boli, sătenii 
sunt foarte prevăzători și iau măsuri din vreme, tratându-se la medicii de la spitale sau 
dispensare. Medicul de circumscripţie și agentul sanitar își fac totdeauna datoria 
conștiincioși, vizitând mai în �ecare săptămână școala și comuna.

Toţi sătenii își desfășoară munca după anotimp, se îmbracă după anotimp, se hrănesc 
îndeajuns după anotimp. 

Se recrează în timpul muncii, vara, de două ori pe zi, la prânz și la nămiază. Somnul și-l 
fac noaptea.  Se distrează Duminica și în alte sărbători. Toţi sătenii trăiesc în cele mai perfecte 
condiţiuni igienice, atât asupra curăţeniei locuinţei, cât și a trupului, îmbrăcăminţii și a hranei.

Concluzii.
Tot felul de viaţă socială a sătenilor se leagă de o viaţă biologică destul de sănătoasă.

MANIFESTĂRILE ECONOMICE
Bunurile de activitate economică.

Comuna Iazu �ind așezată într-o regiune de câmp, ocupaţia de căpetenie a 
locuitorilor este agricultura și creșterea vitelor.

După statistica făcută la primăria locală am găsit că numărul proprietarilor mici este 
de 300, numărul proprietarilor mijlocii este de 80. 

Proprietari mari nu se găsesc în Comuna Iazu. 
Numărul meseriașilor se ridică la 15 care nu se ocupă numai cu meseria propriu zis 

ci fac și agricultură.
Numărul negustorilor este de trei: doi băcani și un cârciumar.
Suprafaţa pământului arabil ce o cultivă proprietarii mici și mijlocii este de 2500 ha, 

restul din teren pendinte de Comuna Iazu este pășune în suprafaţă de 222 ha.
Numărul vitelor: Vite cornute, bovine: 650 mari și mici; cai 409; oi 1877.
Cultura pământului o fac locuitorii din această comună, care dealtfel aceasta le este 

ocupaţia, săvârșindu-și �ecare munca pe terenul său propriu, iar la nevoie mai iau și oameni 
cu ziua.

Pagina 7
Cum se săvârşeşte munca.
Unii din locuitori îşi păstrează tehnica de lucru întâia formă mai veche. Aceştia sunt 

foarte puţini. Alţii şi mai toţi îşi schimbă tehnica de lucru după vremurile de astăzi, 
întrebuinţând mai toţi maşinile agricole.
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Când se săvârşesc muncile.
Toţi plugarii din Iazu, săvârşesc muncile după anotimp. 
Muncile care se săvârşesc sunt: arat, grăpat, semănat, tăvălugit, săpat, secerat, cosit, 

treierat, cules etc. Toate muncile se săvârşesc în natură, iar capitalul obţinut după urma 
acestor munci rămâne în mâinile plugarilor.

Pământurile ce aparţin locuitorilor din Comuna Iazu sunt împărţite după întinderea 
şi calitatea lor. Pământurile pentru arătură au întinderea cea mai mare, apoi vin în al doilea 
rând pământurile pentru păşune, apoi vin pământurile cu o întindere mai mică, care sunt 
folosite pentru plante de nutreţ, grădină comunală etc.

Îmbunătăţirea acestor pământuri şi-o face �ecare locuitor din sat prin gunoire. 
Pământurile din regiunea noastră �ind destul de fertile, totdeauna locuitorii au obţinut 
rentabilitate satisfăcătoare.

Uneltele mai de seamă întrebuinţate în agricultură.
Plugarii din Comuna Iazu �ind nişte oameni foarte pricepuţi şi iscusiţi în ale 

agriculturii, mai toţi şi-au procurat unelte agricole din cele mai sistematice ca: plug de �er, 
grapă şi boroană de �er, semănători cu sistemul cel mai nou cu 16 rânduri, prăşitori cu care 
îşi săvârşesc muncile cu o rapiditate mai sigură. De asemenea şi-au procurat foarte mulţi 
secerători cu care seceră recolta mai bine şi mai repede, evitând cositul şi risipitul cu coasa.

Alte ocupaţiuni ale locuitorilor din Iazu în afară de agricultură şi creşterea vitelor, 
care ar putea sa-i aducă comunei o în�orire şi mai mare din punct de vedere economic, nu 
se a�ă.

Locuinţa şi dependinţele ei.
Toate locuinţele sătenilor din Comuna Iazu, cât şi dependinţele dintr-o gospodărie 

au un deosebit aranjament estetic, ba unii din ei au gospodăriile chiar model. 
Curtea este separată de grădină. Oborul cu paie este iarăşi deosebit de curte. 

Grajdurile sunt aşezate mai toate cu faţa la soare. 
Hornurile de la case sunt model. Au cuptoare deosebite de bucătărie pentru coptul 

pâinii. Vasele ce le întrebuinţează la bucătărie sunt cele mai practice, evitând pe cele de 
pământ. În general, majoritatea gospodăriilor dau o notă deosebită a raportului de curăţenie.

Ce poate vinde satul.
Avutul cel mai mare al locuitorilor din Iazu nu este altceva decât cerealele. Cu aceste 

cereale îşi scot ei bani necesari pentru plata impozitelor şi alte nevoi ale casei. 
Prea puţini sunt care vând lapte, ouă, unt şi păsări; restul din produse le consumă ei.

Bugetele ţărăneşti.
Tot ce ar putea câştiga în medie un ţăran din Iazu este cam… şi cheltuieşte anual cam…
În Comuna Iazu se a�ă ca instituţie economică Banca Populară I(on). E(liade). 

Rădulescu.
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MANIFESTĂRILE SPIRITUALE
Starea culturală a satului. 
În ceea ce privește starea culturală a locuitorilor din Comuna Iazu este pe o treaptă 

foarte ridicată, înţelegând mai toţi rostul școlii. 
Numărul celor care nu ştiu a citi şi scrie este cam (de) vreo 60, iar a celor care au 

învăţat şi au uitat sunt 30 şi al celor care ştiu carte şi scrie sunt 1200 bărbaţi şi femei având 
vârste diferite, îndeosebi mai mult tineret.

În sat se a�ă o mică bibliotecă la şcoală şi una la biserică. De asemenea există şi Cămin 
Cultural cu numele Barbu (Ştefănescu) Delavrancea, care activează destul de satisfăcător. 
Se citeşte în genere mai mult (din) cărţile de poveşti şi istorice. 

Abonaţi la ziare şi reviste sunt 20 locuitori şi anume la (ziarele) Universul, Curentul, 
Timpul, reviste Satul şi Ogorul Românesc.

Toţi locuitorii din Comuna Iazu vorbesc o limbă curat românească şi trăiesc o viaţă 
religioasă, �ind foarte convinşi şi credincioşi, păstrând toate sărbătorile pe stil nou, iubesc 
foarte mult serbările artistice date în sat.

Limba tuturor ce o vorbesc este o limbă curat românească şi toţi vorbesc corect, 
neîntrebuinţând cuvinte străine în limbajul vorbirii lor.

În cele religioase, toţi locuitorii sunt foarte pătrunşi, păstrând credinţa neştirbită în 
adevăratul Dumnezeu şi Domnul Iisus Hristos. Se închină totdeauna la masă, dimineaţa şi 
seara. Toţi păstrează obiceiurile vechi, făcând pomeni, masluri şi sfeştanii la răstimpuri.

Toţi au cunoştinţe temeinice despre formarea lumii, despre viaţă, despre lucruri. 
Toate acestea le atribuie unei forţe divine, care este Dumnezeu.

O mică parte dintre ei sunt superstiţioşi în farmece, în puterea diavolului. În Iazu 
sunt prea puţini care practică descântecele.

Referitor la viaţa artistică este de remarcat faptul că mai toţi I(a)zenii ştiu să cânte 
foarte bine cântece populare. Ştiu foarte multe poveşti şi întâmplări din viaţa lor şi a 
poporului românesc şi mai ales din război. Spun foarte multe ghicitori.

Dansurile ce se joacă mai mult de către săteni şi tineret sunt adevărate jocuri 
româneşti. Hora, sârba şi brâuleţul fac farmecul nunţilor.

Femeile şi fetele ştiu (a) coase cu destulă măiestrie diferite cusături româneşti, 
îmbiind şi simpatizând totdeauna culorile naţionale.

Păstrează un cult deosebit icoanelor, împodobindu-le cu fel de fel de şervete 
frumoase. 

La sărbătorile Paştelui încondeiază cu multă dibăcie ou(ă)le. 
Toate manifestările artistice se petrec în costume naţionale. Serbările artistice şi 

culturale sunt date mai totdeauna de membrii Căminului Cultural şi copiii de şcoală.
Totdeauna serbările date în Comuna Iazu au dat roade destul de îmbucurătoare.
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Pagina 9

MANIFESTĂRI POLITICE
Legăturile administrative cu Plasa. 
Comuna Iazu �ind în Plasa Ţăndărei stă în strânsă legătură cu reședinţa plășii deoarece 

de aici primește mai toate ordinele. 
Aparţine de Ocolul Silvic Slobozia. De asemenea aparţine de Judecătoria Slobozia, 

�ind despărţită Comuna Iazu de Judecătoria din Ţăndărei. Probabil că această despărţire 
s-a făcut, ţinându-se seamă şi de legăturile de circulaţie ale sătenilor cu Slobozia. Percepţia 
de care aparţine (Comuna) Iazu se a�ă în Comuna Brătianu.

Astăzi nemai�ind nici un fel de organizaţii politice în sat, locuitorii acestei comune 
nu mai au legături cu nici un fel de partide politice din trecut, afară de organizaţia 
guvernului… Satul nu a fost şi nu este dezbinat pe chestiuni politice.

Întâmplări tragice din preajma alegerilor din trecut care ar � putut să lase mult de 
dorit în viaţa unui sat nu s-au întâmplat niciodată.

În ceea ce priveşte administraţia comunală se face în condiţiuni perfecte. Slujbaşii 
îşi fac cu prisosinţă datoria.

Bugetul comunei se ridică la venituri cu un total de 400.000 lei şi la cheltuieli la fel, 
administrându-se corect la cheltuieli din toate punctele de vedere. 

Partide politice locale în vederea conducerii comunei nu sunt.
Credinţele, concepţiile şi cunoştinţele sătenilor despre stat, Rege, partid şi admi-

nistraţie sunt destul de frumoase, �ind convinşi de ordinea, cinstea şi dreptatea ce s-a creat 
astăzi în administraţia ţării.

Unităţi sociale.
Cea mai perfectă unitate socială este familia care se compune din tata, mama şi copii. 

Relaţiile dintre soţi sunt de asemenea foarte bune ajutându-se în conducerea gospodăriei 
reciproc. De asemenea relaţiile dintre părinţi şi copii sunt bune, la fel şi dintre fraţi. 

Traiul în familie este mulţumitor. În timp de 20 de ani nu s-au dat naştere în această 
comună decât la două divorţuri. 

Munca în familie este împărţită după puterea şi priceperea �ecăruia.

Gospodăria ţărănească. Avutul unei familii. 
Majoritatea locuitorilor din Iazu au un inventar foarte bogat. 
Casa este foarte bine înzestrată cu tot felul de covoare naţionale, preşuri, aşternuturi 

în tot felul de modele, dând un aspect deosebit de plăcut. 
În cuprinsul gospodăriei se găsesc tot felul de unelte ca: sapă, hârleţ, greblă, teslă, 

ciocan, cleşte şi alte lucruri deosebit de folositoare în gospodărie. 
Fiecare sătean îşi are vitele lui proprii: o vacă, doi cai, o căruţă şi câteva oi.
Mărimea proprietăţii de pământ într-o gospodărie este cam 2000 m2.
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Într-o gospodărie se produc păsări de tot felul, porci, din care o parte din ei (sătenii) 
mai şi vând din aceste produse, alţii le consumă ei.

Sătenii cumpără din altă parte încălţăminte, forestieră, lemne de foc.
Deponenţi la Banca Populară din sat sunt prea puţini din cauză că nu li se prea ajung 

banii.

Pagina 10

CADRUL PSIHIC
În ceea ce privește legăturile dintre viaţa su�etească și viaţa lor socială sunt foarte 

solidari su�etește și conștienţi de viaţa lor socială. Se simt strâns legaţi între ei alcătuind 
aceeași comunitate. Au conștiinţa curată despre ei însăși, deosebind pe străini. 

Se poartă destul de omeneşte faţă de venetici. De asemenea se poartă foarte 
respectuoşi faţă de intelectuali, mai puţin faţă de alte neamuri. 

Dau mult ajutor când este vorba de clacă. De asemenea în caz de nenorociri, incendii, 
moarte. Au simţul realităţii foarte dezvoltat.

Cooperarea socială. 
Din cauza lipsei de fonduri, satul nu întreprinde acţiuni comune aşa mari, însă se 

ajută împreună între ei. Fac un fel de asociaţii pe scurtă durată şi pe anotimpuri, exemplu: 
la căratul recoltei şi treieratul ei se fac cete de oameni pentru a le � mai uşor.

Singurul obicei care reglementează viaţa indivizilor este munca cinstită şi ordonată.
Obiceiurile la naştere, botez, nuntă, înmormântare sunt toate acelea care sunt 

cunoscute de toată lumea ne�ind nimic deosebit care ar merita să �e descris.
Obiceiurile de Crăciun, de Anul Nou şi altele de peste an în afară de cele cunoscute 

de toată lumea, nu sunt altele.
În ceea ce priveşte tendinţele de libertate asupra modei, pot a�rma că majoritatea 

sătenilor din Iazu încă îşi păstrează portul în haine de postav ţesut în casă. De asemenea 
toţi au obiceiul de a-şi construi case mari şi pătrate pe un teren cât mai sus.

Personalităţi mai de seamă în sat în afară de preot, învăţător, notar etc. nu sunt. Toţi 
sunt ascultaţi şi stimaţi de sătenii satului.

Cazuri de oameni răi în sat nu prea sunt. 
Prea puţini sunt aceia care devin rău văzuţi, din cauza împrumutului sau (pentru) 

neplata datoriilor ce le au unii faţă de alţii. 
În timpul sărbătorilor au obiceiul de a se aduna în faţa porţilor, unde �ecare spune 

câte ceva din ce li s-au mai întâmplat în timpul săptămânii.

Religiozitatea.
În ceea ce priveşte simţul religiozităţii, sătenii sunt destul de pătrunşi în puterea 

credinţei, având un moral destul de ridicat. Au simţul economiei foarte dezvoltat, la fel ca 
şi (pe) cel juridic.
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Concluzii.
Societatea cu cât este mai bine închegată cu atât in�uenţează mai mult asupra 

indivizilor ei, în ceea ce priveşte conştiinţa şi a tuturor trăsăturilor su�eteşti ale acestora.

Pagina 11

MANIFESTĂRI ETICO-JURIDICE
Privită în general toată viaţa morală și juridică a sătenilor din Iazu o găsim susţinută 

pe o treaptă destul de ridicată, această viaţă morală �ind destul de ridicată și datorită faptului 
că majoritatea locuitorilor din Iazu știu carte și ca întotdeauna cartea le-a pus la îndemână 
forţa morală și juridică făcând să deosebească foarte ușor binele de rău. De asemenea forţa 
morală creată în su�etul �ecăruia, i-au făcut să se trezească, cum trebuie să se poarte faţă 
de semenii lor.

Au fost prea rare cazurile printre sătenii din Iazu să se întâmple abateri morale �e 
prin certuri, calomnii, furturi sau să se dedea la o viaţă sexuală.

Viaţa morală.
Sătenii din Iazu �ind stăpâniţi de o viaţă morală temeinică, mai toţi au săvârşit şi 

săvârşesc câte o faptă bună, ajutând pe cei săraci şi nevoiaşi. Au arătat totdeauna şi iubire 
faţă de semenii lor.

Sancţiunile morale. 
În Comuna Iazu nu sunt oameni oculţi, dispreţuiţi, urâţi sau blestemaţi, ceea ce le-ar 

� putut cauza scăderile lor morale. 
Toţi se respectă între ei. Exemplu: Copiii respectă pe părinţi, tinerii pe bătrâni etc. 
Din dreptul civil nu sunt întâmplări juridice legate de persoane. 
Copii nelegitimi în sat nu sunt cărora să li se � săvârşit logodna, căsătoria sau moartea. 
Proprietatea individuală se câştigă prin moştenire, schimbări sau cumpărări, legate 

prin acte.

Obiceiurile juridice.
În caz de divorţ, se stabilesc prin contracte, în faţa justiţiei, despăgubirile între soţi.
Procese civile la judecătorie şi tribunal ce le-au avut locuitorii din Comuna Iazu sunt 

foarte rare şi puţine.

Drept penal. Abateri de acest gen. 
Prea puţini locuitori din acest sat au săvârşit câte o contravenţie, care le-au pricinuit 

darea în judecată.
Abateri de la legile poliţieneşti, comunale, delicte şi crime, furturi, omoruri nu s-au 

petrecut la sătenii din Iazu.
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Procese de contravenţie se întâmplă mai mult la tineret, care nu prea îşi dă seama de 
asprimile legilor, având vârsta între 18-24 ani. (Printre) Pedepse(le) ce s-au dat au fost 
(câte o) amendă până la 300 lei.

Alte fapte grave care ar � putut să ducă mai mulţi locuitori sau familii întregi la 
judecată nu s-au petrecut în acest sat.

Concluzii. 
Menţionăm că sătenii din Iazu având o conștiinţă bine formată și un moral destul de 

ridicat, înţelegând ce este bine și ce este rău, duc o viaţă în general foarte modestă.
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MONOG�FIA COMUNEI BRĂTIANU, 
JUDEŢUL IALOMIŢA 

1943

Învăţător Mihail M. IONESCU, Comuna Brătianu, Judeţul Ialomiţa 
în A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar Nr. 1044/1943, p. 11/f. 75-p. 15/f. 77, p. 19/f. 79-p. 20/f. 80. 

Text aproape identic şi la A.N.I.C., Fond M.C.I.P., Dosar Nr. 486/1946

(…)

CADRUL ISTORIC

Primele așezăminte ale comunei au fost chiar la întretăierea șoselelor naţionale 
Călărași-Brăila și Piua Petrii-Buzău, pe Valea Lata-Sărata și (l)i s-a(u) zis Târle 

la Gologan, �indcă pe aici fusese un cioban cu oi multe, anume Gologan.
Primii oameni care au format aceste târle au fost Condruţeștii și Albeștii. Locul unde 

au fost aceste târle se cunoaște și astăzi pe (lângă) niște cruci, care încă mai există, acolo 
(unde) făcuseră cimitirul.

La anul 1895 s-a făcut împroprietărirea loturilor în câmp, de câte 9 pogoane, și arici 
pe marginea satului, de câte 2.500 m2 iar în sat câte 2000m2.

Împroprietărirea făcându-se în timpul guvernării Familiei Brătianu i s-a pus și satului 
numele o�cial Brătianu, dar poporul îi zicea tot Gologanu, după numele ciobanului.

Au fost împroprietăriţi tineri din Judeţul Brăila, din Comunele Cioara, Filiu, Zăvoaia, 
Budișteanu, Mohreanu, Găiteanca și din Judeţul Buzău, din Comunele: Bălănești, Bozioru, 
Goidești, Brăești, Bentu, etc.

Atât loturile în câmp, cât și vetrele de casă au fost date la rând, după comune și ca 
dovadă este că jumătate din sat, de la biserică spre Nord sunt Cojanii, veniţi din Judeţul 
Brăila și așezaţi pe străzi ca: a Cioranilor, a Găiţelor, etc., iar în partea de Miazăzi sunt 
Muntenii, tot după sate așezaţi, având �ecare strada satului de unde a venit: a Bălăneștilor, 
a Goideștilor, a Boziorenilor, etc.

În anul 1895, când s-a format satul, printre primii coloniști au fost Condruţeștii și 
Albeștii, care s-au mutat de la târlele din Valea Lata Sărata și Gheorghe Dinu în partea de 
Sud-Est a satului.
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Gheorghe Dinu, care este bunicul meu, îmi povestea că atunci când a venit aici nu 
erau decât  bălării, din care nu te vedeai nici călare. El, prima dată, și-a făcut un bordei în 
care a deschis cârciumă.

Cu timpul, satul a început să se populeze și a ajuns cum este astăzi, cu o populaţie de 
3445 su�ete, plus 103 su�ete în satul Bucu Mătășești.

La formarea satului și până la războiul mondial se deosebeau Cojanii de Munteni, 
atât prin îmbrăcăminte, cât și prin felul locuinţelor ce clădeau.

Cojanii se îmbrăcau cu pantaloni și haină, iar Muntenii – cu cioareci și cojocel, incins 
cu chimir.

Casele cojănești se înveleau cu scândură sau tablă, pe când cele muntenești – cu 
șindrilă, lăsând fumul în pod pentru a o întări și totodată a afuma șuncile la Crăciun.

Afară de acestea, se și dușmăneau. Mi-aduc aminte, eram copil mic, se făceau cete 
de munteni, oameni mari, nu mai vorbim de elevii de școală, și cete de cojani și începeau 
bătăi cu ciomegile de ţineau ceasuri întregi, învingând când unii, când alţii.

După război s-au schimbat, au devenit mai prietenoși, ba chiar au început să se 
încuscrească, ceea ce înainte (nu era) nici vorbă de așa ceva.

PROPRIETATEA ȘI ARENDĂȘIA

De la împroprietărire și până la Războiul din 1916, locuitorii acestui sat munceau 
pe pământul lor, dat de Stat și, în afară de aceasta, lucrau ca dijmași pe moșia 

lui Cavadia. Lucrau la Gavadia pe moșia Bucu Mătășești în dijmă și făceau de �ecare nume 
un pogon în plus.

După Războiul Mondial, expropriindu-se moșia Bucu Mătășești în anul 1920, 
suprafaţa de 2097 ha s-a dat demobilizaţilor din satul Brătianu, în schimbul sumei de 5.200 
lei, căpătând �ecare la mână câte un Titlu de proprietate.

Fiecare demobilizat, care n-a avut pământ moștenire sau cumpărat, a primit 5 ha. 
Cei care au avut moștenire, zestre sau cumpărat au primit diferenţa până la 5 ha.

Astăzi o parte din locuitori lucrează pe pământul lor propriu. Majoritatea au vândut 
din pământ și lucrează în dijmă la cei care au 40-50 până la 100 pogoane și la diferiţi boieri 
cum sunt: General Stambulescu, General Dumitriu, Doamna Economu și Domnul I(on). 
Proca, comerciant în Comuna Brătianu.

TIPUL DE ORGANIZARE

De la formarea satului și până în anul 1922, (Brătianu) a fost pendinte de Comuna 
Iazu, administrându-se printr-un delegat. De la această dată, satul Brătianu, 

devenind comună, s-a administrat conform legilor vremii, de consilii comunale și primari.
În anul 1920, parcelându-se din moșia Bucu Mătășești suprafaţa de 40 ha, s-a format 

un alt cătun, anume Bucu Mătășești, după numele moșiei, unde s-au împroprietărit o parte 
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din tinerii din Brătianu și coloniști din Judeţul Buzău. Această parcelare s-a făcut în anul 
1928 și depinde de Comuna Brătianu.

Făcându-se împroprietărirea satului în anul 1895, s-a ţinut seama și de școală, 
împroprietărind din sat cu suprafaţa de 5000m2 iar în câmp cu 5 ha teren arabil, care până 
în anul 1940 a fost cultivat de învăţătorii școlii, plătindu-se Comitetului școlar arenda anuală 
și la Percepţie impozite.

Acum, după noua lege, se dă în dijmă diferiţilor locuitori; partea ce se cuvine școlii 
o ia Comitetul școlar, o vinde iar banii ce rezultă îi depune la Administraţia Financiară, la 
Fond Inventar Agricol.

Biserica, de asemenea, a fost împroprietărită în sat cu 2.000m2, în câmp cu 5 ha, plus 
3 ha pentru cimitir. Lotul bisericii se cultivă de către preot, plătind numai impozitul la Stat.

Formându-se cătunul Bucu Mătășești, s-a parcelat și pentru școală 3332m2 iar în 
câmp 2½ha, care au fost lucrate tot sub aceeași formă ca și cel din Comuna Brătianu.

Pentru Biserică nu s-a dat decât pentru cimitir suprafaţa de 1,50 ha.
La satul Bucu Mătășești s-a parcelat și suprafaţa de 1 ha pentru piaţă și 1½ ha teren 

pentru canton și 600m2 pentru Căminul Cultural.

ISTORICUL CULTURII. 
ȘCOALA ȘI BISERICA

Şcoala din Comuna Brătianu, Judeţul Ialomiţa, are un trecut cam zdruncinat. 
Formându-se satul, școală nu avea, învăţători nu, și copiii ce erau în vârstă de 

școală erau nevoiţi a merge la Școala din Comuna Iazu.
Primăvara, plecau cârduri, băieţi și fete, luându-și mâncare în ghiozdane, pentru că 

nu puteau veni acasă decât seara, �ind o depărtare de 3 km.
Povestesc unii care au învăţat la Școala din Iazu că luau de acasă de multe ori ouă 

crude, se duceau pe valea Iazului, care este la calea jumătate și acolo prăjeau ouăle în tigaia 
anume pregătită, mâncau, apoi plecau la școală.

Toamna, iarna și pe timpuri rele îi duceau părinţii pe rând cu sania sau cu căruţa după 
împrejurări. Acolo îi învăţa Preotul Andrei Petrescu și Domnișoara Irina, acum Doamna 
Irina Rădulescu, pensionară.

În anul 1900 s-a în�inţat școala în satul Brătianu, în casa lui Grigore Bărăgan.
Ministerul Instrucţiunii Publice trimite ca învăţător pe tânărul normalist Nedelcu 

Lixeanu care și-a făcut datoria ca un adevărat apostol până în anul 1916, când a plecat la 
datorie, de unde nu s-a mai întors, �ind răpus de dușmani în tranșee, la Turtucaia, la punctul 
8 (Istoria Războiului Sfânt de Chiriţescu678).

678  Despre faptele de arme ale Sublocotenentului Învăţător Lixeanu Nedelcu citim în Colonel Constantin ZAGORIŢ, 
Turtucaia, 1929, p. 559-560; Colonel de rezervă Constantin ZAGORIŢ, Ostași viteji în luptele de la Turtukaia, 1939, 
p. 1-7. Constantin KIRIŢESCU, despre care amintește aici Învăţătorul Mihail M. IONESCU, scrie despre   
Sublocotenentul Învăţător Lixeanu Nedelcu în volumul Istoria Războiului pentru întregirea României, 1916-1919, Ediţia 
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Între timp, Învăţătorul Lixeanu a plecat să-și facă datoria către Ţară, adică armata. 
În locul lui a venit un suplinitor, care, spun foștii elevi, ar � fost ţigan și era de o răutate 
grozavă. Bătea la nemurire și în afară de asta pe cei leneși îi purta pe stradă cu un corn de 
hârtie pe cap.

Între timp a venit Lixeanu din armată, populaţia școlară s-a înmulţit și s-au mai 
în�inţat încă două posturi, venind ca suplinitori Diţescu Andrei și Diţescu Ioan.

Pentru că local de școală tot nu era, s-au închiriat camere prin sat și învăţământul se 
făcea pe divizii. Documente nu există, deoarece arhiva a fost distrusă în timpul războiului.

În timpul războiului (din) 1916-1918, învăţătorii Lixeanu Nedelcu și Diţescu Andrei, 
�ind la datorie, a rămas numai învăţătoarea suplinitoare Ioana Diţescu. La început, a făcut 
carte ea singură, cu toate clasele de la 1-5. 

Întrucât erau elevi mulţi, (iar) localul lui Constantin Croitoru zis Vasilescu, care 
ţinea loc de școală, era neîncăpător, germanii, în anul 1918, au obligat pe Preotul satului, 
Manea Georgescu, ca să înveţe clasa a 4-a și a 5-a în casele s�nţiei sale. Nu prea vroia preotul 
dar unde-i ordin nu-i tocmeală, mai ales când ești supus inamicului.

A luat preotul clasa a 4-a și a 5-a, între care eram și eu. Dar cum ne-am dus, așa am 
stat, �indcă preotul n-a dat timp de 3 luni, de la ianuarie și până în aprilie, deloc pe la noi 
prin clasă, �ind ocupat cu diferite slujbe prin comună, ba chiar și prin Iazu, preotul de acolo 
�ind refugiat. (...)

BISERICA

De la în�inţarea satului și până la anul 1902, locuitorii se duceau la biserică în 
Comuna Iazu. În anul 1901, sub domnia Regelui Carol I și a Înalt Prea S�nţia 

Sa Mitropolit Primat Iosif Gheorghian, cu ajutorul obștei locuitorilor din satul Brătianu, 
cu stăruinţa Domnului Iancu Poenaru Bordea și a Preotului Manea Georgescu, s-a început 
(a se construi) lăcașul de biserică pe terenul propriu.

A avut ca antreprenor al acestei clădiri pe Lazăr Teodorescu, din Comuna Griviţa, 
iar ca pictor (pe) I.D. Teodorescu, din orașul Buzău.

Biserica s-a terminat la 1 septembrie 1902 și s-a s�nţit la 8 noiembrie 1902, dată când 
își serbează hramul, numindu-se biserica S�nţii Voievozi.

Primul preot în această biserică a fost Preotul Manea Georgescu, (cel) care a stăruit 
și pentru construcţia ei. 

Preotul Manea Georgescu a slujit Sfântul Altar al acestei biserici până în anul 1933.
În anul 1932, a venit Preotul Ioan D. Leonte și a slujit împreună cu Preotul Manea 

Georgescu timp de un an, având satul împărţit în sectoare.
În anul 1933, Preotul Manea Georgescu a ieșit la pensie, retrăgându-se la București.

a II-a, vol. I, Editura Casei Școalelor, București, 1925, p. 380, citând din Locotenent Colonel Constantin ZAGORIŢZ, 
Bătălia de la Turtucaia (inedit), deoarece cărţile citate mai sus, ale Colonelului Constantin ZAGORIŢ, nu apăruseră 
încă (în 1925), dar informaţia și în lucrarea inedită și în cele tipărite este aceeași.
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Din 1933 și până la 1940, Preotul Ioan Leonte a slujit singur.
În 1940, i-a venit preot ajutător Preotul Ilarie Iordănescu, care a stat până în 1942, 

dată când a plecat și a venit în locu-i Preotul Velicu V. Caraivan, care funcţionează și astăzi.
Cântăreţi au fost: Sterie Popescu, Teodor Popescu, Tudor Albu, care este și astăzi, 

Ștefan Uncu, astăzi cântăreţ la Patriarhie.
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AGRICULTU�

Învăţător gr. II. Costea D. BROASCĂ

GRĂDINILE DE ZARZAVAT
A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar nr. 627/1944, p. 24f-25f 

Conferinţă ţinută în ziua de 12 aprilie 1942 în cadrul 
desfășurării programului de activitate al Comunei Iazu – Ialomiţa.

Iubiţi săteni,

Astăzi, când vremurile sunt atât de grele, din cauza evenimentelor ce se petrec 
în toată lumea și mai ales în ceea ce ne privește pe noi, �ind în război cu 

dușmanul întregii Europe, Rușii. 
Trebuie să ne gândim cu toţii şi în acelaşi timp să ne dăm seama, că astăzi, mai mult 

ca oricând, suntem forţaţi de împrejurări grele şi de aceea se cere, ca munca noastră să �e 
depusă cu mai multă râvnă şi tragere de inimă, pentru ca la sfârşit să culegem roade mult 
mai multe decât în ceilalţi ani, spre folosul nostru personal şi a(l) celor ce luptă şi îşi dau 
viaţa acolo, unde puţini dintre noi merg, ca să vadă ce se petrece pe câmpul de luptă.

Aici, unde ne găsim şi atâţia câţi suntem, trebuie să procedăm numai cu munca 
noastră, dublu, adică încă odată din ceea ce produceam în anii trecuţi, pentru ca să avem 
cu ce aproviziona şi pe bravii noştri ostaşi şi pe noi, care ducem greul războiului şi al lipsei, 
căci ştiut este de toată lumea, că lipsa de mâncare este mult mai grea decât orice pe lume.

Şi pentru aceasta, trebuie să ne gândim cu toţii cum să înlăturăm lipsa, atâta timp, 
cât noi avem posibilitatea de a cultiva în jurul casei şi mai ales azi, când ... Conducătorul 
Statului nostru, a ordonat să se dea tuturor locuitorilor, câte un petec de pământ din islazul 
comunal, bineînţeles, contra unui preţ mai redus, unde �ecare să-şi poată întocmi o grădină 
de zarzavat sau de legume.

Grădina de legume face să se nască o prietenie ascunsă între om şi pământ, iar 
mulţimea soiurilor de legume, cultura lor amănunţită şi foloasele pe care ni le aduce, sunt 
mai presus de orice preţuire. O parte din legume au însuşiri de vindecare a diferitelor boli, 
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unele sunt răcoritoare şi mai toate sunt alimente sănătoase pentru trupurile slăbite din 
cauza hrănirii cu prea multă carne.

Toate religiile din lume spun, că omul s-a născut într-un paradis şi după moarte s-a 
dus în altul. Aceasta înseamnă că închipuirea omenească n-a putut să găsească nimic mai 
bun şi mai frumos decât o grădină pământească sau cerească, cu ape, �ori, legume şi fructe; 
un pământ roditor, legătură strânsă de prietenie între pământ şi om.

În alte ţări grădinăria nu se mai mulţumeşte cu îndestularea trebuinţelor din lăuntru, 
cum e cazul cu ţara noastră, ci produce mult şi bine, iar prisosul trece peste hotare, pentru 
a da loc la întinse schimbări de negoţ, de la o ţară la alta. Cu clima, cu pământul şi cu apele 
noastre, am scoate adevărate minuni cu meşteşugul grădinăririi de legume, dacă l-am 
practica, ca pe una din cele mai bănoase îndeletniciri câmpeneşti.

Pământul ţării noastre este destul de rodnic pentru a da săteanului nostru o hrană puţin 
costisitoare şi totuşi foarte bună. Cu toate acestea noi nu suntem bine hrăniţi. Alimentele 
folosite sunt prea puţine şi de multe ori de calitate rea, dar mai ales greşit şi rău gătite. 

Felul cum ne hrănim noi, este fără chibzuială. Noi obişnuim să mâncăm mereu 
aceeaşi mâncare, compusă din: pâine, mămăligă, carne foarte puţină, iar dintre legume 
numai varză, carto�, castraveţi şi ceapă. Hrana omului nu se dă la întâmplare, ci va trebui 
să ţinem seama de ce mâncăm şi cât mâncăm. Trebuie să mâncăm cât mai felurit. În hrana 
plugarului trebuie să se găsească substanţele hrănitoare, mineralele şi vitaminele.

Substanţele hrănitoare dau trupului căldura necesară, care atinge la om 37 de grade 
şi puterea trebuitoare unei munci cu cre(i)erul şi cu corpul.

Ele înlocuiesc pierderile suferite şi servesc la refacerea ţesuturilor. Dau copiilor şi 
tineretului, substanţele necesare creşterii şi dezvoltării corpului în cazuri de boală.

Mineralele au de asemenea mare însemnătate în organism. Materiile minerale ajută 
la creşterea oaselor, care conţin mult fosfat şi carbonat de calciu.

Aceste minerale, fără de care nu am putea trăi, se găsesc cea mai mare parte în legume. 
Iată, deci, o primă însemnătate ce-o au legumele în hrana omului. 

Se cunoaşte de asemenea, că mineralele trebuincioase corpului nostru sunt greu de 
găsit şi numai vegetalele ni le poate da în stare de a � folosite de corpul nostru.

Dintre aceste minerale, s-a constatat că sodiul dă putere, rezistenţă, energie şi se 
găseşte mai ales în ţelină, morcovi, linte, castraveţi şi lăptuci. Sărurile de siliciu sunt 
trebuincioase pentru oase, dinţi, unghii, păr şi se pare că predispune la bună dispoziţie. 
Sărurile de siliciu fereşte de putrezire, omoară microbii dăunători şi se găsesc în spanac, 
morcovi, varză creaţă, castraveţi cu coajă şi mazăre.

Sărurile acidului clorhidric, sunt folositoare pentru oamenii prea graşi, care vor să 
slăbească. Clorul distruge otrăvurile. Clorul se găseşte în morcovi, spanac, ridichii, linte, 
lăptuci, castraveţi şi sparanghel. Fosforul este necesar cre(i)erului şi sistemului nervos. 
Alimentele care conţin fosfor trebuiesc consumate crude. El se găseşte în conopidă, 
castraveţi, varză, lăptuci, napi, ridichii, ceapă.
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În afară de aceste substanţe minerale, organismul nostru mai are nevoie şi de substanţele 
organice, numite vitamine. Acestea sunt: vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina C, 
vitamina D şi altele. Acestea se găsesc în pătlăgele roşii, ardei verzi, spanac, varză creaţă, 
morcovi, ţelină, salată căpăţână, castraveţi, conopidă, gulii etc. 

Din cele arătate până aici, vedem că legumele sunt acelea care ţin organismul sănătos 
şi sunt adevărate izvoare ale vieţii.

Deci, nu vă neglijaţi singuri, ci intraţi cu dragoste în grădina de zarzavat, amenajaţi-o, 
curăţaţi-o, faceţi-vă brazdele şi puneţi imediat în răsadniţe cele trebuitoare pentru casă, atât 
pentru timpul verii cât şi pentru timpul de iarnă, �indcă s-au dus vremurile de acum câţiva 
ani, când �ecare aştepta sârbul cu zarzavat, ca să cumpere toată vara pe preţuri foarte mari 
ceapă, ardei şi toate celelalte. Vi s-a pus la dispoziţie locul necesar, rămâne numai ca 
dumneavoastră să vă siliţi să scormoniţi pământul cu pricepere, pentru ca �ecare să aibă din 
belşug cele trebuitoare în grădina lui.

Cu acestea spuse, vă doresc spor la treabă, iar la toamnă să vă văd pe toţi recoltând 
zarzavatul necesar gospodăriilor dumneavoastră.

UNELTE ŞI MAŞINI AGRICOLE
A.N.I.C., M.C.I.P., Dosar nr. 627/1944, p. 26f-27v 

Conferinţă ţinută în Comuna Iazu-Ialomiţa în ziua de 19 aprilie 1942.

Iubiţi săteni,

După cum vedeţi, trăim în vremuri grele și e timpul când oamenii nu ar trebui 
să stea pe gânduri sau să piardă vremea prin sat și prin cârciumi. Este timpul 

când trebuie să muncim din zori și până în noapte, ca la sfârșit să se poată vedea rodul 
strădaniei noastre. Munca este reazemul vieţii. Acesta este un adevăr care nu suferă nici o 
tăgăduire. Dar acest adevăr, niciodată ca acum n-a apărut mai clar şi mai limpede. Fără 
muncă, omul socotit ca individ nu poate trăi. Însemnătatea muncii o ştie oricine, de la mic 
la mare. Cine nu munceşte n-are ce mânca. De aici învăţătura, că dacă omul vrea să aibă 
casa şi gospodăria îndestulată, trebuie să muncească. Această regulă este călăuzitoare pentru 
vremurile care au fost, care sunt şi care vor veni. Astăzi, când trăim vremuri mai grele ca de 
obicei, nu vom putea trece peste ele, decât muncind fără răgaz.

Noi �ind o ţară agricolă, cea mai însemnată dintre munci e plugăria. Şi acum, �ind 
în pragul primăverii, e foarte nimerit să ne gândim întâi la aceasta. Este timpul când �ecare 
plugar îşi pune plugul şi celelalte unelte ale plugăriei pe brazdă. Ne îndreptăm ochii spre 
el, cum şi el şi-i îndreaptă spre cer, pentru că de iscusinţa şi hărnicia acestui frământător de 
brazdă, atârnă în bună parte roada ogorului, pâinea. 

Plugarul, însă, va trebui să lucreze peticul lui de arătură, cu mai multă dibăcie, pentru 
a scoate din el tot ce poate să-i dea. Numai aşa îţi va � îndeplinit cu folos rodul muncii lui 
plugăreşti. Pe lângă aceasta, nu va mai lăsa ca în anii trecuţi, pârloagă pe lângă casă. 
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În primăvara aceasta, va trebui ca oricine va avea un petec de pământ cât de mic, �e 
pe lângă casă, �e în ţarină să-l are. Nici o palmă de pământ să nu rămână nearată. Şi, pentru 
că mai sunt printre noi, şi mai ales cei mai tineri, mai voinici şi mai frumoşi, dintre lucrătorii 
pământului, �oarea satului sunt chemaţi la sfânta datorie să apere moşia şi credinţa. Suntem 
datori noi, cei lăsaţi la vatră, laolaltă cu copiii de şcoală, cu femei şi bătrâni, să dăm sprijinul 
nostru pentru munca ogorului din primăvara aceasta.

Dar nu numai plugarul este dator să depună această muncă trudnică, ci �ecare dintre 
noi, la locul unde suntem puşi. Plugarul pe ogor, meşteşugarul în atelier, slujbaşul în birou, 
toţi să ne prindem în Hora muncii cum atât de frumos a botezat-o (...), Conducătorul 
Statului. Pentru noi toţi chemaţi să ne prindem în această horă a muncii, e o datorie sfântă 
a muncii, nu atât cât ne impun programele obişnuite de muncă, ci zi şi noapte fără cârteală 
căci tot zi şi noapte armata noastră, care poartă strălucit războiul cu vrăjmaşul din răsărit 
stă de pază.

Soldatul pe front n-are ore de muncă, el munceşte mereu. Aceasta însă trebuie să ne 
�e nouă de pildă. Căci, trebuie să ştim că dacă ostaşul alcătuieşte armata luptătoare acolo 
pe tărâmuri de glorie, noi, cei dinlăuntru alcătuim armata muncitoare. Din această înfrăţire 
a muncii unora şi-a altora se naşte rodul bogat cum se nasc mugurii când mijeşte primăvara.

Şi acum, pentru a începe munca pe ogoare, trebuie să ne gândim la uneltele şi maşinile 
de care avem absolută nevoie în agricultura şi plugăria pe care o facem. Pentru a se munci 
mai bine şi cu mai mult folos pământul, plugarul are nevoie pe lângă pricepere şi hărnicie, 
şi de felurite unelte şi maşini agricole. Ajutat de unelte bune şi potrivite cu lucrarea pe care 
o face, el munceşte mai uşor şi mai cu spor.

Uneltele de care se serveşte plugarul la munca câmpului, sunt: sapă, cazma, târnăcop, 
săpăligă etc. şi cărora li se mai zic unelte mici sau de mână �indcă se pun în mişcare cu mâna, 
şi uneltele mari, care se pun în mişcare cu ajutorul vitelor de muncă sau al motoarelor, cum 
sunt: plugul, rariţa grapa, borana, tăvălugul, prăşitoarea şi altele.

Pe lângă aceste unelte, plugarul mai are noroc şi de maşinile agricole care sunt de primă 
necesitate în agricultură, prin faptul că se lucrează cu ele mai repede şi mai economic. Acestea 
sunt: maşinile de semănat sau semănătorile pe care dacă le întrebuinţăm în locul semănatului 
cu mâna obţinem următoarele rezultate: se face economie de 30% sămânţă la ha, sămânţa 
este răspândită regulat în rânduri, este îngropată la aceeaşi adâncime în pământ iar recolta 
este mai mare şi mai bună, decât în cazul semănatului prin împrăştierea cu mâna sau cu maşina.

Maşina de secerat sau secerătorile, care înlocuieşte cu cele mai frumoase rezultate 
coasa, pe care o trage cosaşul cu atâta greutate pe căldura înăbuşitoare a soarelui din vară. 
Gândiţi-vă numai, câtă economie de braţe se face şi în cât de scurt timp se cosesc lanuri 
întregi cu aceste maşini! 

Maşinile de vânturat nu ne mai lasă să aşteptăm ca să bată vântul, pentru a scoate 
sămânţa, care numai aleasă nu este şi apoi, câtă risipă se face! 
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Maşinile de bătut porumb, ne ajută să curăţăm porumbul de pe cocean fără să mai 
pierdem vremea curăţând cu mâna şi bătându-l cu furca.

Maşinile de ales sămânţa pentru semănat sau trioarele, cât de minunate sunt dacă 
omul le-ar avea la îndemână şi s-ar putea folosi de ele! Aici vine vorba care zice: Ceea ce 
semeni, aceea culegi. Câţi dintre noi alegem sau vânturăm sămânţa înainte de semănat? Din 
care cauză, vedem lanurile rare şi pipernicite, �indcă sămânţa aruncată a fost luată din 
grămadă şi la voia întâmplării. 

Maşinile de treierat sunt acelea care vin să înlocuiască treieratul cu caii. După ce că 
toată vara ne-am chinuit bietele animale cu plugul, cu căruţa, cu secera, cu căratul snopilor, 
acum ne vine rândul să-i ameţim 2-3 săptămâni la treierat. 

În două-trei zile am avut recolta în magazie iar paiele strânse grămadă pentru a nu 
se strica în caz de ploaie. În loc să se piardă timpul la trieratul cu caii, acest lucru să se facă 
cu maşina iar vitele să �e întrebuinţate la desmiriştiri sau la alte nevoi ale casei. 

Niciodată nu se poate triera cu caii cum se poate triera cu maşina.
La porumb se poate veni în ajutorul sapei cu maşina de prăşit sau prăşitoarea în locul 

rariţei, �indcă cu prăşitoarea se sapă printre rânduri mult mai bine decât chiar cu sapa, 
rămânând să se dea cu sapa numai pe rând. Cu prăşitoarea se face mare înlesnire plugarului, 
care într-un timp foarte scurt poate prăşi o ţarină întreagă, făcând aceasta chiar de două-trei 
ori până ce a ieşit la seceră. 

Și loc mai la urmă de tot am lăsat mașina de care nu se poate despărţi plugarul. După 
cum un soldat, nu pleacă la război fără pușcă, tot asemenea și plugarul nu se duce la arat 
fără plug.  Plugul îl recunoaștem cu toţii că este cu o brazdă, două, trei și chiar mai multe. 
Unele sunt mișcate de vite iar altele de tractoare. În ultimii ani, motocultura, adică lucrarea 
culturii cu ajutorul motorului, a făcut mari progrese.

O vorbă înţeleaptă spune: Și răul e bun la ceva. A trebuit să vină războiul, cu lipsa de 
braţe, de vite și de scule, pentru ca să vedem cât de lesnicioasă, de bună și de ie�ină este 
munca cu tractorul, să ne hotărâm să-l folosim.

Tractorul ne dă putinţa să lucrăm mult și la timp. Să facem desfundări pentru culturile 
care cere aceasta, arături adânci de vară și de toamnă pentru toate culturile. 

Tractorul ne scutește să ţinem vite numai pentru muncă, însă prin sporirea producţiei 
ne dă putinţa să ţinem vite de rentă, adică vite aducătoare de mai mare venit, vite care trans-
portă produsele agricole brute, adică bucatele și nutreţurile noastre în produse animale alimen-
tare ca: lapte, brânză, unt, untură, carne, ouă și altele nealimentare ca: piele, sânge, păr, oase, 
coarne, lână, blană și altele. 

Prin urmare, tractorul înlesnește dezvoltarea și progresul creșterii vitelor. Iată deci, 
în ultimii ani, �ind mare nevoie de aceste produse, creșterea vitelor de rentă și-a dovedit 
însemnătatea ei. Și, paralel cu aceasta, tractorul s-a dovedit necesar și este cerut de toţi 
plugarii.
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Domnilor, poate că îmi veţi zice: Frumos este să vorbești, însă cum ne putem procura aceste 
mașini pe care le-aţi înșirat? De aici? Trebuiesc bani mulţi pentru a avea �ecare aceste mașini și 
unelte și cum numai un tractor costă peste 400.000 lei, toate celelalte la câtă sumă se ridică?

Într-adevăr, este ușor să plănuiești, însă în acest caz, vă pot spune, că tot atât de ușor este 
și să înfăptuiești, și iată cum: Cred că v-aduceţi aminte de povestea cu Moș Ion Roată. Numai 
prin unire, întovărășire și prin cooperative se poate aduce la îndeplinire cele de mai sus. Se pot 
întovărăși 5-6 plugari pentru a-și procura pe rând mașinile și uneltele de care au nevoie.

Noua și buna mișcare agricolă ţin de întovărășirea plugarilor mici și mijlocii în 
cooperative sătești de producţie agricolă. Prin aceste cooperative, instituţii locale de interes 
agricol, plugarii mici și mijlocii se întovărășesc pentru a se ajuta reciproc la muncile agricole, 
ajungându-se astfel să bene�cieze de toate avantajele marei plugării, mașini agricole, 
asolament știinţi�c cu ajutorul organelor agricole ale statului, care duce spre o producţie 
mărită și cantitativ și calitativ.

Astăzi, când vremurile sunt atât de grele, când braţele de lucru lipsesc, când toate 
s-au scumpit și nu se mai găsesc pe piaţa de desfacere produsele de care are nevoie plugarul 
nostru, cred c-a sosit momentul, când toţi trebuie să ne unim și să ne întovărășim, în�inţând 
de îndată cooperativele sătești, singurele pieţe de desfacere și aprovizionare în aceste 
timpuri, unde și produsele noastre vor � valori�cate după cantitatea și calitatea lor. 

La aceste cooperative vom găsi credite mari, �indcă și statul are toată încrederea în ele, 
prin faptul că tot ceea ce este comercializat nu mai trece prin mâna negustorului speculant.

Însuși statul, pentru îndeplinirea nevoilor plugărești, a comandat din Germania prin 
Institutul Naţional al Cooperaţiei, un însemnat număr de unelte agricole pentru plugari: 
pluguri, sape, prășitori, mașini de semănat, secerători, trioare, selectoare, treierători și 
tractoare, care, parte din ele au și sosit în ţară. 

Aceste unelte vor � vândute plugarilor numai prin federate și unităţi cooperative, cu 
un preţ mult mai ie�in decât în comerţ. Deci, uniţi-vă și întovărășiţi-vă pentru în�inţarea 
cooperativei, prin care veţi avea credite, pentru procurarea mașinilor și uneltelor de care 
aveţi nevoie la munca câmpului.

La lucru, fără nici un răgaz, cu toată hărnicia și cu toată puterea ce ne-o dă dragostea 
de pământ. Toată lumea satelor și cea în strânsă legătură cu dânsa, fără să ia în seamă nici-o 
osteneală, să pornească la lucru. 

Cu ochii la hotarele ţării, unde cei mai buni feciori luptă aprig cu dușmanul nostru 
din toate timpurile, cu inima plină de căldură pentru ei și pentru ţară, să pornim la lucru. 
Este datoria sfântă a celui mai greu ceas din istoria naţiei noastre și trebuie să-l cinstim cu 
munca noastră, cu cea mai frumoasă trudă, pentru a scoate din pământ toată bogăţia pe 
care ne-o dăruiește cu belșug și de care au nevoie ţara și �ecare dintre noi.

În speranţa victoriilor armatei noastre și aliate, cu feţele senine și pline de încredere 
să strigăm: Trăiască M(ajestatea). S(a). Regele Mihai; Trăiască (...) – Conducătorul Statului 
Român; Trăiască Oastea Ţării; Trăiască, Oastea Muncii!
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ISTORICUL BISERICII IAZU 
1970

Preot Dumitru PETCU

BISERICA din Parohia Sat Iazu, Comuna Scânteia, Judeţul Ialomiţa are Hramul 
Sfântul Nicolae și Sfântul Ioan Botezătorul. Satul Iazu se a�ă așezat în partea 

de nord a Judeţului Ialomiţa la 20 km de orașul Slobozia, reședinţă de judeţ. Toţi locuitorii 
acestui sat sunt români și de confesiune ortodoxă.

Construcţii de biserici anterioare actualei biserici n-au existat. Din datele culese de 
la bătrânii satului, Biserica Iazu a fost construită din materialul unei biserici vechi a�ată în 
orașul Slobozia zidită de Matei Basarab în amintirea ostașilor pierduţi în luptele date cu 
turcii în apropierea orașului Slobozia. 

Această biserică este închinată Mânăstirii Dohiariu din Sfântul Munte împreună cu 
moșia Lata Sărată ce se întindea din Slobozia până la Iazu. 

În anul 1843 stareţul Mânăstirii Slobozia și administratorul moșiei Lata Sărată, 
Arhimandritul Gabriil Slobozeanu, zidește în jurul bisericii lui Matei Basarab actuala 
biserică din Slobozia, ca apoi, dărâmată vechea biserică, să �e folosit materialul pentru 
zidirea Bisericii Iazu pe moșia Lata Sărată, devenind el ctitor al acestei biserici. 

Din PISANIA Bisericii citim:
„Acest sfânt lăcaș s-a ridicat acum din temelie întru slava Sf(intei). Troiţe și întru pomenirea 

Sf(ântului). Prooroc Ioan Botezătorul și a Sf(ântului). Ierarh Nicolae prin toată cheltuiala și 
osârdia Sf(inţitului). Părinte Arhimandrit Chir Gabriil Slobozeanu din Smirna în zilele P(rea). 
S(�nţiei). S(ale). D.D. Mitropolit a toată Ungro-Vlahia Kir Neo�t 1845 oct(ombrie). 27”.

Nu se cunosc meșterii, inginerul sau arhitectul care au contribuit la ridicarea acestei 
biserici. Biserica are formă de corabie cu o sală în faţă și cu o singură turlă în faţă. În mijloc, 
pe plafon, biserica are o calotă mare rotundă. Materialul din care a fost zidită biserica este 
din cărămidă arsă, chiar și la temelie, lemn, acoperiș de tablă albă.

PICTU�. Biserica a fost pictată în anul 1845 în ulei. De atunci se păstrează pe pereţi 
la intrarea în biserică portretul ctitorului Arhimandrit Gabriil Slobozeanu și al Mitropolitului 
Ţării Românești Neo�t. 
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Până în anul 1916, biserica a fost repictată în ulei de pictorul Nicolae N. Stănescu iar 
în 1916-1918 a fost iarăși renovată tot de pictorul Nicolae N. Stănescu care era locuitor al 
satului Iazu.

(RENOVĂRI) Neavând o temelie solidă, igrasia s-a ridicat pe pereţi, care din cauza 
umezelii n-au mai putut păstra icoanele și nici chiar tencuiala pe pereţi. În anul 1951, s-au 
făcut pe porţiuni mai slabe subzidiri, tencuieli interioare și exterioare lucrare executată de 
domnul Glosaru Ciobanu din Comuna Bucu, Judeţul Ialomiţa. 

În anul 1961, s-au făcut lucrări de izolare a igrasiei, conform devizului nr. 5679/1960 
aprobat de Sfânta Arhiepiscopie București, lucrare executată de meșterul zidar Andrei Egheţ 
din Slobozia. 

În 1962 s-a continuat cu lucrări de renovare și pictură din nou în întreaga biserică și 
catapeteasmă, lucrare executată de pictorii: Constantin Blendea și Andrei Vlăduţ din 
București, conform devizului aprobat de Arhiepiscopia București nr. 3190/1962. 

În anul 1963 iunie 30, s-a făcut res�nţirea bisericii, delegat �ind din partea S�ntei 
Arhiepiscopii București Prea Cucernicul Preot Leonida Mateiescu, Consilier Eparhial, și 
Protoiereul Sloboziei, Prea Cucernicul Preot Petru Breteanu. 

Toate lucrările sus amintite începând cu anul 1951 și până la res�nţirea bisericii, au 
fost iniţiate de Cucernicul Preot Paroh Dumitru Petcu și organele parohiale, iar cheltuielile 
au fost susţinute de enoriași prin contribuţii benevole și cu un ajutor de 5.000 lei dat de 
Sfânta Arhiepiscopie București. 

În Biserică se păstrează ca obiecte de valoare istorică un policandru de alamă cu 6 
braţe donat de Arhimandritul Gabriil Slobozeanu în anul 1845. 

În jurul bisericii nu se cunosc activităţi culturale sau alte momente de importanţă 
istorică. Biserica este ridicată pe un teren de 3.000 m2, �ind încadrată pe 2 părţi cu străzi, 
la nord și vest, la est locuitorii Gheorghe Manea și Tudor Crăciun, (iar) la sud cu un teren 
al C.A.P. Iazu. 

În interiorul curţii biserica are și o CLOPOTNIŢĂ construită din lemn și scândură. 

Biserica posedă și o CASĂ PAROHIALĂ în partea de nord a bisericii pe un teren 
aparte în suprafaţă de 2.500 m2.

În curtea bisericii, se găsesc multe CRUCI DE PIATRĂ datând din anii înainte de 
1864, curtea bisericii folosindu-se ca loc de cimitir uman. 

Lângă altar sunt îngropaţi primii slujitori ai acestei biserici: Preoţii Grigore și Dimitrie 
tată și �u iar în partea de miazăzi a bisericii, este îngropat Preotul David Iliescu cel de al 
treilea slujitor la Biserica Iazu. 

În clopotniţă se găsește o cruce mare de piatră pictată pe ambele părţi. Această cruce 
a fost ridicată lângă un puţ de piatră amintind ctitorii fântânii prin inscripţia de pe cruce. 
Fântâna a dispărut iar pe locul ei s-a ridicat clopotniţa.
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PREOŢI SLUJITORI
Biserica Iazu a fost deservită la început de un ieromonah cu numele Ioan. 
La o dată necunoscută, biserica este deservită un timp de Preotul Grigore, care slujise 

tot ca preot într-o casă de rugăciune a�ată în târlele de pe moșie. Fiind bătrân, aduce ca 
ajutor la biserica Iazu pe �ul său Dumitru. 

La 1864, odată cu împroprietăririle lui Cuza, toţi târlașii de pe partea de nord a moșiei 
Lata Sărata au fost împroprietăriţi cu teren în jurul Bisericii Iazu, formând satul Iazu. La 
această dată găsim funcţionând pe Preotul David Iliescu originar din Judeţul Brăila. 

În 1879 biserica din Iazu are și un diacon, Andrei Petru, din Judeţul Buzău, care ocupă 
și postul de învăţător, pe care îl onorează până la pensionare în învăţământ în anul 1915. 

Din 1906 diaconul Andrei Petru devine preot paroh al acestei parohii, slujind ca 
diacon și preot până în 1927 când se pensionează. 

La această dată este numit la Biserica Iazu Preotul Dumitru Dumitrescu din Slobozia, 
care păstorește până în anul 1935, când este înlocuit de Preotul Nicolae Mateescu transferat 
din Parohia Crunţi și care păstorește până în anul 1947. 

De la această dată, Parohia Iazu este deservită de Preotul Dumitru Petcu, actualul 
Paroh.
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DOCUMENT 
6 SEPTEMBRIE 1992

Cu vrerea Tatălui, cu binecuvântarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, 
ziditu-s-a această biserică în anul 1845, din sârguinţa Arhimandritului Gavriil 

Slobozeanu și Neo�t Mitropolitul Ţării Românești.
Prima pictură datează din anul 1845.
În 1916 a fost pictată din nou, lucrare executată de Pictorul Nicolae Stănescu din 

Iazu, când a fost înlocuită și Catapeteasma.
S-au mai executat lucrări de pictură, reparaţii și consolidare în anii 1951, 1962, 1975 

și 1989, când s-a ridicat și actuala Clopotniţă.
În 1992 s-au terminat lucrările de spălare, retușare și pictare din nou, executate de 

Pictorul Andrei Vlăduţ, din București, în timpul păstoririi P(rea)F(e)ricitului Părinte 
Teoctist, Patriarhul României, cu sprijinul bunilor enoriași, îndemnaţi și coordonaţi de 
Preotul Paroh Neacșu Constantin.

Biserica a fost s�nţită pe data de 6 sept(embrie). (19)92, de către P(rea)S(�nţitul). 
Roman Ialomiţeanul, înconjurat de un sobor de preoţi, Protoiereu �ind P(rea).C(ucenicul). 
Preot Nedelcu Nicolae.

Binecuvântează Doamne pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale.

Episcop 
Roman Ialomiţeanu

Protoiereu
Pr(eot). Nicolae Nedelcu – (Parohia) Ciochina

Paroh
Preot Constantin Neacșu

Preoţi slujitori
Preot I(on). Andone – (Parohia) Griviţa
Ieromonah Teofan Melea – (Mânăstirea) Cernica
Diacon… 
Pr(eot). Boboc Ion
Pr(eot). Leu Mănăilă – (Parohia) Scânteia
Pr(eot). Vasile C(onstan)tin - (Parohia) Smirna
Pr(eot). Păduraru Stelian – (Parohia) Gh(eorghe). Doja
Pr(eot). Păduraru Dumitru – (Parohia) Giurgeni
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PÂINEA DE LA IAZU 
2002

Viorica CROITORU-CAPBUN, Răzvan CIUCĂ 
în volumul Pâinea de neamul românesc, 

Editura Star Tipp, Slobozia, 2002, 
p. 35-36, 51-52, 62, 64, 65-66, 73-74, 

81-82, 84-85, 88, 90, 92-94, 96-99 

PÂINEA ZILNICĂ

Pentru traiul zilnic omul a fost preocupat întotdeauna ca pâinea să �e cât mai 
gustoasă și să aibă o formă plăcută („faţa pâinii să �e frumoasă”).

Și forma (faţa) și gustul depind de natura și calitatea făinii (grâu, secară, mei, orz, ovăz), 
componenţa aluatului (făină pură sau amestec: făină și mălai, făină și carto�...), ingrediente 
folosite la fermentaţie (aluat, „aluoţele”, „turtele”, drojdie), modalitatea de coacere (în ţest, 
în „spuză”, direct pe vatră sau în frunze de plante: nuc, stejar, hrean, varză ș.a.; în cuptor – direct 
pe vatră, pe table, în tăvi, pe plită).

La toate acestea se adaugă, desigur, măiestria celui care o pregătește (plămăditul, 
asigurarea temperaturii optime pentru dospit și protejarea aluatului în timpul dospitului, 
arderea cuptorului și vegheatul coacerii ș.a.).

Preponderenţa folosirii unui preparat sau al altuia variază în funcţie de aria de 
răspândire a diverselor cereale pani�cabile, de factori economici (abundenţă sau sărăcie, 
secetă, război ș.a.), de factori psiho-sociali și, nu în ultimul rând de cutume și de tradiţiile 
religioase, de modelul cultural tradiţional, speci�c zonei respective.

Aluoţele/turtele
„O bucată de aluat se înmoaie. A doua zi, se pune o bucată de pâine caldă peste el. Se lasă 

o zi-două să se um�e, să se dospească, să dea în acreală. Se amestecă cu mălai. Se fac turtele 
(aluoţele) și se usucă la soare”. (Dobrinescu Maria, 78 ani, Iazu, Ialomiţa, 1991)
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PÂINEA ÎN CALENDAR

Vechile civilizaţii leagă începutul anului de începutul primăverii, anotimpul 
renașterii, al reînvierii naturii; înnoirea timpului agrar la echinocţiul de primăvară.

MĂCINICII

Sărbătoarea de la 9 martie, numită în calendarul popular Măcinici sau Mucenici 
este consacrată de creștinii ortodocși, comemorării S�nţilor 40 de Mucenici 

din Sevasta care s-au jert�t pentru triumful credinţei creștine.
Pe stil vechi, este începutul Anului Agrar, celebrat la echinocţiul de primăvară. 

Această suprapunere face ca în structura tradiţiilor să se regăsească obiceiuri, practici, 
credinţe legate de începutul anului nou de primăvară, precum și de cultul morţilor.

În mitologia populară cei 40 de Mucenici apar ca protectori ai omului, ai vegetaţiei și 
ai agriculturii. Li se aduc ofrande preparate din aluat numite „Măcinici”, „S�nţi”, „S�nţișori”, 
„Bradoși”, „Brânduși”, modelaţi în forme diferite: „opturi”, „inele”, „ciomege”, „S”-uri. Fie 
că se prepară �erţi (în apă îndulcită, în care se adaugă miez de nucă, scorţișoară, coajă de 
lămâie) sau copţi, pretutindeni se fac 40 de forme antropomorfe (forma cifrei 8), în amintirea 
celor 40 de mucenici, la care se pot adăuga celelalte forme în număr nelimitat. În unele zone 
(ex. Gorj, Mehedinţi, Caraș-Severin) apar forme simpli�cate: o turtă rotundă pe care se 
imprimă 40 de semne rotunde. Uneori, în ea se băgau bani, iar cel ce găsea ban când mânca 
credea că are noroc.

Măcinicii copţi sunt, adesea, unși cu miere ori sirop de zahăr, presăraţi cu miez de 
nucă, seminţe de mac ori frământaţi cu seminţe de cânepă în aluat. Măcinicii se �erb sau 
se coc în zorii zilei și se împart, cât mai de dimineaţă, la vecini, la trecători, în cimitir.

Se săvârșesc o serie de obiceiuri cu semni�caţii speci�ce noului an agrar: se scoate 
plugul („la câmp”, „în ţarină”) pentru „spor și belșug în tot anul”, se mânuiesc pe rând 
uneltele (sapa, grebla, furca) „ca să �i îndemânatic la muncă tot anul”, se „curăţesc” plugarul 
și vitele prin stropire cu aghiazmă, se ameninţă pomii neroditori („sterpi”), se bate pământul 
cu maiurile pentru alungarea frigului și scoaterea căldurii, se beau 44 de pahare de vin „ca 
să ai putere de muncă tot anul”, se făceau focuri prin curţi, grădini, în faţa casei, la răscruce 
de drumuri „să se ducă fumul la pomi; să rodească” și altele.

Datorită diversităţii condiţiilor naturale, obiceiurile legate de activităţile economice 
se petreceau la date diferite, corespunzător datei climatice. De pildă, scoaterea plugului la 
câmp și tragerea primei brazde este atestată la Măcinici (9 martie) în sud, la Alexii (17 
martie) în zona centrală a ţării și la Blagoveștenie (25 martie) în nord.

„Când se fac pentru împărţit la cimitir, se fac 44 de măcinici mari, cu sămânţă de cânepă. 
Se �ământă cu aluat, se lasă la dospit până dimineaţa. Dimineaţa, când �ământam, amestecam 
sămânţă de cânepă. Duceam la cimitir vreo zece și restul împărţeam prin vecini, cu nucă, cu măr, 
cu ce aveam. Când faci �erţi, faci copţi numai vreo zece, câţi duci la cimitir”. (Dobrinescu Maria, 
78 ani, Iazu, Ialomiţa, 1991)
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PAȘTELE

Numele sărbătorii este de origine ebraică (Pesah) și înseamnă trecere. În funcţie 
de Paște, se stabilește data multor sărbători creștine și necreștine (de la Lăsatul 

de Sec – Postul cel Mare – până la Cincizecime sau Rusalii). Etnologul Ion Ghinoiu identi�că 
în Sărbătoarea Paștelui un scenariu ritual de înnoire anuală a Lumii deschis de Duminica 
Floriilor, închis de Duminica Tomii și intersectat de Noaptea Învierii Mântuitorului Iisus), 
prin jertfa divinităţii adorate care moare și învie în �ecare an.

Paștele este sărbătoarea Învierii lui Cristos, cea mai mare sărbătoare a creștinătăţii.
Alimentul ritual speci�c sărbătorii este Pasca. Poartă același nume ca pasca (Pascha) 

vechilor evrei, preparată din aluat nedospit și consumată în cele opt zile de Paște. La creștinii 
ortodocși pasca se face din aluat dospit și se consumă în cele trei zile ale Paștelui. Sub 
numele de pască identi�căm două tipuri de pâine. Pasca numită și Paștele, Anafura de 
Paști, Pâinea Paștelui, pregătită pentru Noaptea Învierii, după o rânduială riguroasă (din 
făină de grâu - „�oarea făinii” sau „fruntea pâinii” pentru că-i „pâinea cea mai aleasă” și grâul 
este „cinstea mesei” - cernută „prin sită deasă, de mai multe ori, de către o femeie văduvă, 
care nu a moșit niciodată”).

Există și obiceiul ca cineva (o familie sau mai multe familii din același neam) „să ia 
Paștele”, adică să pregătească pâinea de pască și alte alimente speci�ce sărbătorii (brânză, 
pește, ouă roșii). După diversele tradiţii ale locului, aceste pâini sunt de forme și mărimi 
diferite. Ele sunt tăiate în bucăţele mici (de bărbaţi în vârstă), s�nţite în Noaptea Învierii 
și împărţite în dimineaţa de Paște, după miruire. (...)

În Europa, tradiţia mielului pascal (din cocă de biscuit) este încă vie în Franţa, 
Germania, Olanda, Polonia.

În celebrarea Paștelui, pâinile se asociază cu ouăle roșii, dar și „cu modele” (numite, 
de la o zonă la alta – împistrite, încondeiate, scrise, muncite, chinuite ș.a.). Obiceiul este 
prezent și la creștinii aparţinând altor culturi. Și astăzi, în Franţa (Corsica), Italia, Serbia, 
Grecia, Austria, Cehia, Olanda, se prepară pentru Paști, o pâine, adesea împletită, cu gust de 
cozonac, cuprinzând în mijloc un ou tare roșu, sau cu unul și mai multe ouă roșii deasupra. 
Aromânii pregătesc „Pâinea Paștelui” cu ou roșu în mijloc, care se coace odată cu aluatul. 
Astăzi se fac ouă roșii, dar și galbene, portocalii, stânjenii, tranda�rii. Ouăle ornamentate 
care însoţesc Pâinea Paștelui poartă, adesea, motive ornamentale semni�cative: „�erul 
plugului”, „crucea paștii”, „�oarea Paștelui”. Meșterii �erari (potcovari) fac, pentru ziua de 
Paște, ouă roșii potcovite, cu care merg din casă în casă și fac urări de belșug, �ind răsplătiţi 
cu daruri (făină, ouă, brânză).

Ţiganii făceau ouă potcovite pe care le puneau pe masa de Paști și le păstrau apoi la 
fereastră „de frumuseţe”.

În unele zone (Bucovina), femeile merg cu s�nţitul „blidului” la biserică, „blidul” 
�ind un cozonac copt într-un vas de ceramică a cărei formă rezervă un lăcaș în mijloc, loc 
pentru oul roșu decorat cu simbolul „crucea păștii”. Aceste forme se numesc și „babe”. (...)
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„Pasca. O gogoșică de pâine; se apasă cu lingura în mijloc și se pune brânză. Se ung cu 
ou bătut pe deasupra sau, când se scot din cuptor, se ung cu apă și zahăr. Se face și cu cocă de 
cozonac; fac unele femei, aceleași forme”. (Dobrinescu Maria, 78 ani, Iazu, Ialomiţa, 1991)

 SFÂNTA MARIA MARE 
(ADORMIREA MAICII DOMNULUI)

„Pământul este al Maicii Domnului pentru că ne hrănește” (din credinţă populară).
Ca și la celelalte „zile mari”, se fac pâini, colaci, colivi (pentru morţi dar și de celebrarea 

sărbătorii), care se s�nţesc în biserică și se împart „de su�etul morţilor”, pentru „sănătatea 
celor vii”, pentru „a cinsti ziua, sărbătoarea”.

Multe biserici și mănăstiri poartă hramul acestei sărbători, �ind celebrat cu slujbe 
speciale (cu participarea mai multor ierarhi) și mese comune, pregătite prin contribuţia 
obștei, în curtea bisericii. Înalţii ierarhi sunt întâmpinaţi cu colaci mari, împodobiţi cu 
însemne religioase și cu sare. (...)

„De Sfântă Mărie, se fac colăcei, cozonac, cornuleţe, ... și se împart la biserică”. (Dobrinescu 
Maria, 78 ani, Iazu, Ialomiţa, 1991)

PÂINEA „DE LA LEAGĂN LA MORMÂNT”

NAȘTEREA

Încă dinainte de a se naște, pruncul stă sub semnul ocrotitor al boabelor de 
grâu. Femeia însărcinată poartă în sân boabe din cununa de la seceriș.

În seara celei de a treia zi de la naștere erau așteptate „ursitoarele” (reprezentări 
mitologice feminine), despre care se credea că vin între primul și al doilea cântat al cocoșilor, 
ori chiar la miezul nopţii, pentru a ursi (a toarce �rul vieţii) noului născut. Moașa pregătea, 
pentru întâmpinarea lor, masa ursitoarelor, pe care punea cât mai multe lucruri și alimente, 
dintre care nelipsite erau pâinea, colacii, grâul și făina, acestea având rolul, pe de o parte, 
de îmbunare a ursitoarelor, iar, pe de altă parte, de a in�uenţa în sens pozitiv ursita (destinul, 
viitorul) copilului. (...)

„În scăldătoare, când îl scălda nașa (când se lua mirul), se puneau în apă: boabe de grâu, 
boabe de orz, porumb, fulgi, ou, miere de albine ... ; de toate”. (Dobrinescu Maria, 78 ani, Iazu, 
Ialomiţa, 1991)

NUNTA

Satul etnologic românesc nu permitea să nu �i „în rând cu oamenii”. A rămâne 
„holtei” sau „fată bătrână”, a trăi în concubinaj, a face copii din �ori sunt fapte 

greu de îngăduit și, ca atare, sancţionate de obște prin diverse cutume, obiceiuri.
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Prin căsătorie tinerii se „lumesc” (vezi chiar și practica rituală a „nunţii mortului” care 
ţine ca origine de vechile vârste culturale ale omenirii), formează o familie, năzuind spre o 
împlinire biologică, religioasă-etică, socială.

Nunta reprezintă un întreg complex de practici, obiceiuri, de rituri care ceremo nia li-
zează căsătoria. Nunta cons�inţește căsătoria, dar prin Taina Cununiei, în urma binecuvân-
tării preotului, se pogoară peste miri harul dumnezeiesc necesar pentru întemeierea unei 
familii creștine. Familia care, simbolic, va porni în călătorie, dobândește părinţi spirituali 
(nașii). Întotdeauna „pacea” familiei nu va � lăsată exclusiv pe seama domeniului social, 
asupra ei veghind cu atenţie biserica, cutuma, statul.

Dar din toate secvenţele care compun acest rit de trecere nu va lipsi niciodată pâinea, 
în multiplele sale ipostaze simbolice (dertilitate, statornicie, dragoste ș.a.)

Colacul/turta miresei și colacul mirelui, după ritualul ruperii pe capul miresei de 
către nașă („colacul miresei”) ori a ruperii de către vătășei („colacul mirelui”), concentrează 
multiple semni�caţii bene�ce: asigură belșugul casei (pentru tinerii căsătoriţi), ajută fetele 
și feciorii să se căsătorească, lecuiește copiii de deochi, e bun pentru vite („că îngrașă”), 
pentru cai („să aibă căutare la târg”) și altele.

Într-o poveste a pâinii, salvatoarea eroului, în lupta cu un balaur, este chiar pâinea sa 
de călătorie („colacul mirelui”). Dând pildă îndelungatul său martiraj, îndurat cu răbdare, 
îi spune semni�cativ balaurului: „Și am îndurat tot. Îndură și tu!”, determinându-l să crape 
de ciudă.

În diverse momente ale nunţii, asupra mirelui și miresei se aruncă cu boabe de grâu, 
cu pâine și sare: când pleacă la biserică pentru celebrarea cununiei ori când se întorc la masa 
mare, după strângerea darurilor („să �e buni ca pâinea și să aibă pâine câte zile or avea”).

Plocoanele ce și le trimit reciproc tinerii ori se oferă nașilor, socrilor, rudelor și 
nuntașilor de rând, celor ce au trudit pentru nuntă (chemătorii, stolnicii, brădarii, stegarii), 
precum și cele ce le aduc invitaţii la nuntă cuprind, pe lângă alte daruri, colacul, drept pecete 
de cons�nţire a legăturilor spirituale ce se crează între cei ce le dăruiesc și cei cărora li se 
adresează. Alţi colaci: „colaci de primire”, „colaci de ospăţ”, „colaci pentru socri și nași”, „colaci 
de închinat la nași”, „colacul mărului/steagului” (care susţine bradul/steagul de nuntă) etc.

„După ce se joacă găleata, se intră în casă și, după ce gătește mireasa, nașa ia un cozonac 
și o închină. Când o închină, pune puţin vin pe el, îl rupe și îl aruncă în patru părţi”. (Dobrinescu 
Maria, 78 ani, Iazu, Ialomiţa, 1991)

„La masă se puneau biscuiţi de casă, gogoși, uscăţele”. (Dobrinescu Maria, 78 ani, Iazu, 
Ialomiţa, 1991)

ÎNMORMÂNTAREA

În viziunea populară asupra vieţii, spiritul omului este veșnic, moartea însemnând 
doar o „trecere” din „lumea de aici”(„lumea albă”) în „lumea de dincolo” (marea 

călătorie). (...)
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Acestei viziuni îi corespunde o bogată ritologie săvârșită de cei vii pentru a asigura, 
celor „adormiţi”, „locul de odihnă”.

Bunăoară, în sicriul mortului se pun nouă colăcei, provizii pentru lunga sa călătorie, 
alături de bani, pentru „plata vămilor” și alte obiecte de uz personal. (...)

Această tradiţie, de a înzestra morţii cu „provizii pentru călătorie”, este atestată la 
diferite popoare. Vechii egipteni puneau, în mormânt, pâini închise ermetic în creuzete de 
cupru. În Afganistan, înaintea islamizării, femeile pregăteau pentru mort turte din pâine cu 
grăsime. Chinezii pun mortului, în gură, boabe de orez, iar în Finlanda, părinţii și prietenii 
defunctului amestecă în pământul care acoperă mormântul boabe de grâu �erte, amestecate 
cu struguri uscaţi.

Timp de patruzeci de zile, la streașina casei, pe fereastră, în pat, se pune un colac, 
mâncare și apă; hrană pentru su�etul răposatului, care nu părăsește casa decât după acest 
răstimp. (...)

Se crede că abia după un an de rituri mortul se desparte cu adevărat de cei vii pentru 
a-și găsi odihna. În acest răstimp, au loc mai multe ceremonii de comemorare (pomeni, 
parastase). După pomana ce se face imediat după înmormântare, urmează: la trei zile, la o 
săptămână, la trei săptămâni, la patruzeci de zile, la trei, șase și nouă luni, la un an. Apoi, în 
�ecare an la șapte ani, când este deshumat „să-l vadă soarele, să vadă lumina”.

Femeia care pregătește pâinile funerare („căpităreasa”, „căpităneasa”, „baba de capete”, 
„prescurăreasa”, „prescurăriţa”) trebuie să îndeplinească anumite condiţii de curăţenie și să 
�e exemplu de moralitate.

„Numai femeia văduvă și cu moli�a de curăţenie, făcută de preot, face colacii pentru 
morţi”. (Dobrinescu Maria, 78 ani, Iazu, Ialomiţa, 1991)

„Năporocina” (Năporojna, Năporojnia, Panaghia) se face la parastase, pentru toţi 
morţii. (...)

„Năporojniţă se face numai la parastase. Înainte, se puneau 12 lumânări, în �ecare 
gogoșică câte una. Acum, se pun lumânările într-o felie de pâine ca să nu mai curgă ceară pe 
năporojniţă”. (Dobrinescu Maria, 78 ani, Iazu, Ialomiţa, 1991)

„Arhanghelii/ Arhanghel şi Arhangheliţă” sunt colaci împletiţi purtând semnul 
crucii (din aluat, prin crestare cu cuţitul) sau pecetea pistornicului.

Alţi colaci - „colac de copil”, „colac femeiesc”, „colac bărbătesc”, „colacul pentru toţi 
morţii” („năprocină”, „panaghie”, ...), „colacul rătăciţilor”, „colacul voinicului”, „colacul 
babei”, „colaci ai drumului”, „colaci ai ieșirii su�etului”, „turtiţe ale mortului” - sunt tot 
atâtea ofrande dăruite de su�etele celor răposaţi.

„Cică toţi morţii apucă din părticelele astea. Se fac: la pomeni, la parastase, la sărbătorile 
de pomenire a morţilor de peste an (Sâmbăta Morţilor, Moșii de vară etc.)”. (Dobrinescu Maria, 
78 ani, Iazu, Ialomiţa, 1991)
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DOCUMENT 
28 SEPTEMBRIE 2014

Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și săvârșirea Sfântului Duh s-au restaurat 
pictura și Catapeteasma acestui sfânt lăcaș, a�at sub ocrotirea Arhiepiscopului 

Mirelor Lichiei, Sfântul Ierarh Nicolae, în anul Domnului 2014, cu Binecuvântarea 
Preas�nţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor și prin osârdia Preotului 
Paroh Marcel-Mihail Neacșu, Protopop �ind PC Pr(eot). Dumitru Drăghici.

Toate aceste lucrări au fost a�erosite Domnului, în ziua de 28 septembrie 2014, prin 
Harul S�ntei Treimi și rugăciunile Preas�nţitului Părinte Vincenţiu, Întâistătătorul Eparhiei 
Sloboziei și Călărașilor, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi.

Dumnezeu să se milostivească spre toţi 
aceia care au contribuit la ducerea la îndeplinire 

a acestor lucruri, dreptcredincioși ai Parohiei Iazu.

† V I N C E N Ţ I U 
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

Protopop 
Pr(eot). Dumitru Drăghici

Consilieri Eparhiali
Vicar Eparhial
Arhim(andrit). Rafail

Preoţi slujitori
Pr(eot). Gheorghe Mirel Mircea
Pr(eot). Stanciu Gabriel
Pr(eot). Matei Ion Daniel
Pr(eot). Petre Tudorel
Pr(eot). Ion Marian – Smirna
P(ă)r(intele). Diac(on). Viorel Gavriloiu
Diac(on). Filip Alexandru (Marian)

Preot Paroh 
Pr(eot). Neacșu Marcel-Mihail 



324

SLUJBĂ DE RESFINŢIRE A PICTURII LA PAROHIA IAZU 
28 septembrie 2014

Preot Manuel RUSU 
Almanah bisericesc, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, 2015, p. 308

Duminică, 28 septembrie 2014, Preacuviosul Părinte Vicar, Arhimandritul Rafail 
Mîţ, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din localitatea Iazu, în calitate de 

delegat al Preas�nţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, pentru a 
marca un eveniment de mare importanţă pentru comunitatea parohială și anume res�nţirea 
picturii bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae.

Sub protia Preacuvioșiei sale, au slujit Sfânta Liturghie Preacucernicul Părinte 
Consilier Marcel-Mihail Neacșu, Preacucernicul Părinte Protopop Dumitru Drăghici, 
precum și preoţii din cercul pastoral numărul 5 al Protopopiatului Slobozia.

În cuvântul de învăţătură, Preacuviosul Arhimandrit Rafail Mîţ a vorbit credincioșilor 
prezenţi la slujbă despre semni�caţia res�nţirii picturii, precum și despre pericopa 
evanghelică a Pescuirii Minunate. Părintele paroh a rostit un cuvânt de mulţumire tuturor 
celor care au contribuit la desăvârșirea acestei frumoase lucrări.

Slujba S�ntei Liturghii a fost încheiată cu un parastas pentru fericiţii ctitori adormiţi 
întru Domnul.
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CRUCEA DE LA IAZU 
2015

O CRUCE DIN PIATRĂ 
de care se lipesc banii îi vrăjește pe credincioși

de Mădălin SOFRONIE, în „Adevărul”, 29 martie 2015 

„Ne scapă de toate greutăţile!” 

În curtea Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din satul Iazu, Judeţul Ialomiţa, o cruce 
din piatră, înaltă de un metru și jumătate, ar face minuni dumnezeiești dacă 

lipești bani pe ea și te închini. 
Localnicii spun că mulţi oameni s-au vindecat de boli și au avut spor în casă după ce 

s-au rugat lângă cruce. 
Într-o zi ploioasă de sâmbătă, Biserica Sfântul Nicolae din Iazu mustește de 

credincioși. Oamenii asistă la slujba de pomenire a morţilor și se roagă pentru su�etele 
celor dragi care au plecat de lângă ei. Femeile se închină cu evlavie și-și șterg ochii 
înlăcrimaţi. Când le este greu sau se simt neputincioși, localnicii din Iazu merg mereu la 
crucea din curtea bisericii, scot din buzunar o monedă, spun o rugăciune, iar dacă bănuţul 
se lipește de piatră înseamnă că Dumnezeu le-a ascultat nevoile și că îi va binecuvânta. 

Jana Topală are 75 de ani și spune că într-adevăr crucea din sat face minuni. A văzut 
oameni grav bolnavi care s-au vindecat după ce au mers și s-au rugat și chiar un nepot de-al 
său a avut parte de bunăstare în casă după ce o monedă i s-a lipit de cruce, în timp ce se 
închina în faţa ei. 

„A scăpat de toate greutăţile” 
„Să știţi că nu este nicio legendă. Crucea asta chiar face minuni. A venit o fată bolnavă 

de epilepsie și s-a făcut bine, un nepot de-al meu s-a rugat pentru liniște și ajutor în casă și 
a scăpat de toate greutăţile prin care a trecut. Important este să te apropii de cruce cu 
credinţă în Dumnezeu, iar rugăciunea pe care o spui să �e din inimă. Altfel, El nu te ajută” 
spune femeia în timp ce se închină. Ștefana Voinescu (66 de ani), o altă femeie venită la 
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slujbă să-i pomenească pe cei drepţi din familia ei, con�rmă, la rându-i, minunile pe care 
le-a făcut crucea. 

„Dacă e să ai noroc, se lipește bănuţul de cruce, dacă nu, cade. Ne-am rugat foarte 
mult la cruce pentru sănătate și Dumnezeu ne-a ajutat. Trebuie să ai credinţă, nu te duci în 
faţa lui Dumnezeu cu mintea în altă parte. S-au rugat mulţi oameni și i-a ajutat. Vin mulţi 
oameni aici, la noi, să se roage la cruce și în biserică. E o tradiţie veche de sute de ani aici, 
la noi, în sat”, mărturisește femeia. Iar oamenii care ies de la slujbă nu mai contenesc să 
vorbească despre minunile pe care biserica lor și crucea de piatră le-au făcut. Ologi sau 
bolnavi de cancer, oameni loviţi de fel și fel de necazuri și greu încercaţi de soartă și-au găsit 
liniștea după ce au venit și au spus rugăciuni lângă cruce, iar apoi au mers și s-au închinat 
în biserică. 

„Banii, într-adevăr, se lipesc de cruce” 
Sub o cupolă lucrată manual în lemn și vopsită în verde, crucea făcătoare de minuni 

de la Iazu îi așteaptă pe credincioși să se roage lui Dumnezeu. De jur împrejurul crucii sunt 
câţiva bănuţi de alamă și metal care nu s-au lipit de piatră pentru că, probabil, cei care au 
atins-o au avut gânduri necurate sau au refuzat să creadă cu adevărat în faptul că este 
binecuvântată de Dumnezeu și că îi poate feri de necazuri. La baza monumentului, înalt de 
un metru și jumătate, stau scrise, într-o română veche, următoarele cuvinte: 

„Răscumpăratu-ne-a pe noi din blestemul legii, cu scump sângele Tău/Pe cruce 
pironindu-Te și cu suliţa împungându-Te/ Nemurire ai izvorât oamenilor/ Mântuitorul 
nostru, slavă Ţie” - un mesaj biblic rostit de preoţi în timpul slujbei celor „Douăsprezece 
Evanghelii”, din Joia Mare. 

Paroh de câţiva ani la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Iazu, Preotul Mihail Neacșu 
con�rmă minunile pe care le face crucea de piatră din curtea lăcașului de cult. 

„Este o tradiţie în folclor, poate chiar din gură în gură, că atunci când te rogi mai 
asiduu la sfânta cruce să te ajute, Dumnezeu îţi primește această rugăciune când un bănuţ 
pe care-l pui pe cruce se lipește. Curios este faptul că banii într-adevăr se lipesc de cruce”, 
spune Preotul Mihail Neacșu. 

Și pentru a demonstra că totul este cât se poate de real, el prinde cu degetele o 
monedă de 50 de bani care se lipește de piatra crucii. Vremea rea de afară parcă se potolește 
brusc, iar cerul începe se însenineze. 

Istoria unei biserici ctitorite la 1845 
Duhovnicul amintește și despre istoria acestui lăcaș de cult, binecuvântat de Dumnezeu. 

Biserica în care slujește a fost ctitorită în jurul anului 1845, de călugărul Gavriil Slobozeanul, 
cunoscut drept și „Ieromonahul” sau „Smirneanul”, originar din mica așezare Smirna, de lângă 
Constantinopol (astăzi Istanbul). 

Călugărul a ajuns în Bărăgan unde a fost uns stareţ al Mânăstirii S�nţii Voievozi din 
Slobozia, ridicată de domnitorul Matei Basarab. 



327

IAZU. File de cronică

Gavriil Slobozeanul a poruncit ca la Iazu să �e ridicată o biserică, aducând în incinta 
lăcașului nou construit Sfânta Masă din altarul Mânăstirii de la Slobozia, obiect care se 
păstrează și astăzi. 

Mai mult, același călugăr a precizat că în �ecare zi de vineri în această nouă biserică 
trebuie să se o�cieze slujbe de binecuvântare și de mântuire pentru su�etele credincioșilor. 

„Foarte mulţi oameni vin la noi” 
Liturghiile speciale de la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae de la Iazu, veche de aproape 

200 de ani, se o�ciază și astăzi, iar credincioși din toate colţurile Bărăganului participă la 
ele și își pun speranţă că Dumnezeu le va asculta rugăciunile și-i va feri de pericole sau le 
va reda sănătatea ori bunăstarea în casă. 

„Sunt slujbe care se o�ciază mai mult în mânăstiri, nu în biserici de mir, dar preoţii 
care au slujit aici au decis să continue această tradiţie. Rolul slujbelor este acela să-i facă pe 
oameni să-și întoarcă faţa către Dumnezeu prin rugăciune, iar cei care cred cu adevărat în 
puterea Domnului găsesc alinare la El. Sunt foarte mulţi oameni care vin la noi să se închine 
la aceste slujbe. Vin din Brăila, din Însurăţei, din Călărași, din toate aceste zone apropiate 
nouă”, mărturisește Preotul Mihail Neacșu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae, din 
satul ialomiţean Iazu. 

*

PELERINAJ LA CRUCEA de care se lipesc banii, 
într-un sat din Ialomiţa. Oamenii vorbesc de minuni dumnezeiești. 

4 aprilie 2015, Marius NEAGU 
h�p://www.romaniatv.net/pelerinaj-la-crucea-de-care-se-lipesc-banii- 

intr-un-sat-din-ialomita-oamenii-vorbesc-de-minuni-dum_212611.html.

Un adevărat pelerinaj are loc într-o localitate din Ialomiţa unde o cruce din piatră 
ar � tămăduitoare de boli. Mii de credincioși din toată ţara s-au rugat în Postul 

Paștelui la Crucea din Iazu. Ei spun că aici găsesc leac pentru orice boală și povestesc cum 
se lipesc de cruce banii celor care sunt cu adevărat credincioși.

Crucea de piatră din satul Iazu este considerată de localnici ca �ind făcătoare de 
minuni. Aceasta se a�ă în curtea bisericii din sat. În faţa crucii înalte de aproape 2 metri, 
credincioșii îngenunchează pioși și cer iertare și tămăduire.

Localnicii spun ca mulţi bolnavi și-au găsit aici vindecarea iar cei lipsiţi de nădejde 
au primit speranţă, după ce s-au rugat la această cruce și au pus un bănuţ care s-a lipit pe 
obiectul de cult.

„Se lipesc, în formă de închinăciune. Când închini”, spune o credincioasă.
Vestea despre minunile de la Iazu s-a răspândit în toată ţara. Oamenii vin cu multă 

speranţă la crucea din piatră. 
„Leac. Așa se spune. Se lecuiește omul de boli”, spune o altă bătrână.
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Sătenii sunt convinși că banii care se lipesc pe crucea din piatră sunt o dovadă a 
minunilor pe care le face Dumnezeu și că doar cei care cred cu adevărat au parte de ele.

Biserica unde se a�a crucea a fost ctitorită în jurul anului 1845, de călugărul Gavriil 
Slobozeanul, originar din Smirna, de lângă Constantinopol (astăzi Istanbul). Călugărul a 
ajuns în Bărăgan unde a fost uns stareţ al Mânăstirii S�nţii Voievozi din Slobozia, ridicată 
de domnitorul Matei Basarab.

Gavriil Slobozeanul a poruncit ca la Iazu să �e ridicată o biserică și a adus aici Sfânta 
Masă din altarul Mânăstirii de la Slobozia, obiect care se păstrează și astăzi.

La baza monumentului sunt scrise următoarele cuvinte: 
„Răscumpăratu-ne-a pe noi din blestemul legii, cu scump sângele Tău/ Pe cruce 

pironindu-Te și cu suliţa împungându-Te/ Nemurire ai izvorât oamenilor/ Mântuitorul 
nostru, slava Ţie” - un mesaj biblic rostit de preoţi în timpul slujbei celor Douăsprezece 
Evanghelii, din Joia Mare.
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DAR DIN DAR... LA PAROHIA IAZU 
25 decembrie 2015

Preot Manuel RUSU 
Almanah bisericesc, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, 2016, p. 220.

Cu binecuvântarea Preas�nţitului Vincenţiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, 
urmând principiilor creștine, la Parohia Iazu, Protopopiatul Slobozia, 

Preacucernicul Consilier Eparhial Marcel-Mihail Neacșu, având sprijinul mai multor 
sponsori, a organizat, la data de 25 decembrie 2015, o manifestare tradiţională în această 
localitate, și anume, oferirea de cadouri tuturor copiilor din sat.

Astfel, sărbătoarea Crăciunului a fost marcată cum se cuvine, aceste acţiuni organizate 
de orice parohie având rolul de a întări comunitatea întru credinţă a creștinilor. De menţionat 
este că valoarea totală a darurilor împărţite tinerilor creștini a fost de peste 5000 lei.

Drept mulţumire pentru aceste dovezi ale dragostei creștine faţă de copiii din Parohia 
Iazu, aceștia au cântat colinde tradiţionale și au făcut tuturor urări de La mulţi ani!
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În afara inscripţiilor redate în diferite capitole mai avem următoarele:

PE CĂRŢI BISERICEŞTI

•  Pe un Triodiu, București, Tipogra�a Cărţilor Bisericești, 1893:

Subsemnatul/ Am donat Sf(intei). Biserici din Comuna Iaz ace(a)stă Sf(ântă). 
Carte: Triodul spre pomenire şi hotărăsc a nu se înstreina nici-o dată din rândul 
cărţilor acestei S�nte Biserici. 1894 Decembre./ indesci�abil

•  Pe Mineiul lui Ianuarie, București, Tipogra�a Cărţilor Bisericești, 1893:

Subsemnatul/ Am donat Sf(intei). Biserici din Comuna Iazu ace(a)stă Carte: 
Mineul pe Ianuarie pentru a se servi de dânsa spre pomenirea mia şi a familiei 
mele şi hotărăsc a nu se înstreina nici o dată din rândul cărţilor acestei biserici 
pentru care m-am şi subscris. 1894 Decembre 4./ Ene Costache.

•  Pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, București, Tipogra�a Cărţilor 
Bisericești, 1903: 

Pomelnicul D(oam)nei Teodora Nicolescu/ Vii:/ Teodora/ Morţii:/ Iancu, 
Constantin, Ioan Preotul, Marina Preoteasa,/ Nicolae Preotul, Stana Preoteasa, 
Dimitrie Preotul,/ Dobra Preoteasa, Gheorghe, Iana, Dobre, Ioan,/ Maria, 
Elena, Ion, Mihail, Teodora, Ioan,/ Neculai Preotul, Ispas Preotul, Ivan 
Preotul,/ Ioana Preoteasa, Gheorghe, Neculai, Iana, Gheorghe,/ Haralambie, 
Dumitra, Cruciţa şi cu tot neamul/ lor.

•  Pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, București, Tipogra�a Cărţilor 
Bisericești, 1923: 

Pe o primă pagină:

Dăruită de Familia D(umitru). C. Apostolescu, Dumitru, Siculina, Victoria, 
Elena, Haralambie-Dumitru, în anul 1925, luna Mai.

Deasupra Tablei cu data S�ntelor Paști dintre anii 1912-2003: 
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Datele sunt pe stil vechi. A�ăm stilul nou scăzând 13 zile din cele redate mai 
jos. Ex: 25-13=12.

Pe ultima pagină: 

Spre aducere aminte. Miercuri 7 Ianuarie 1976, am slujit la biserica Iazu în 
cinstea şi pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul şi era un viscol grozav. Preot 
Iconom Stavrofor ... (Parohia) Gh. Lazăr – Ialomiţa.

•  Pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, 
Editura I.B.M.O., Bucureşti, 1964: 

Această Sfântă Evanghelie a fost donată de familia d(omni)lor Ena şi Maria 
Davidescu, Str. Fagului, nr. 53, Bucureşti.
Azi 4 septembrie 1977.
Pr(eot). Neacşu N. Constantin.

•  Pe o Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, 
Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1983: 
Noi surorile: Brânză Rada, Vasile Agripina şi Niţă Maria, din satul Scânteia, 
Jud(eţul). Ialomiţa, dăruim cu multă plăcere această Sfântă Evanghelie 
Sf(intei). Biserici de la Iazu, cu Hramul Sf(ântul). Nicolae spre a � citită de 
către toţi preoţii acestei Sf(inte). Biserici spre folosul su�etesc al tuturor care 
vor asculta cuvântul dumneze(i)esc ce este cuprins în ea.

Azi 1 August 1986 de la Hristos.

PE OBIECTE BISERICEŞTI
• Pe un candelabru din Naos:

† DĂRUIT DE SOŢII SICULINA ŞI DUMITRU APOSTOLE †/ CU 
FII VICTORIA ELENA ŞI HA�LAMBIE DUMITRU †/ † 1929 †.

•  Pe o Cruce de binecuvântare:

DĂRUIT DE APOSTOL ŞI SOŢIA SA MARIA. 1940.

•  Pe o cruce mare, de piatră, din 1864, din curtea bisericii, la sud de altar, 
litere chirilice excizate, pe faţada vestică:

1864. I(ISU)S. H(RISTO)S. NI �679. ACEASTĂ CRUCE CE S(-)AU 
RIDICAT ÎNTRU POMENIREA RĂPOSATULUI CATANĂ DE 
PĂRINTELE SĂU IVAN MOCANU CU (...)

679   Limba elină: Iisus Hristos învinge.
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•  Pe o cruce din piatră, numită „de leac”, din 17 martie 1875, aflată în mijlocul unui 
chioşc de lemn din curtea bisericii, ridicată de părintele David Iliescu:

Pe faţa către vest, litere majuscule, excizate:

RĂSCUMPĂ�TU(-)NE(-)AI PRE NOI DIN BLESTEMU(L) LEGI(I) 
CU SCUMPU SÂNGILE TĂU, PRE CRUCE RĂSTICNINDU(-)TE ŞI 
CU SULIŢA ÂNPUNGÂNDU(-)TE, NEMURIRE AI IZVORÂTU 
O(A)MENILORU, MÂNTUITORUL NOSTRU, SLAVĂ ŢIE. 1875. 
MARTIE 17.

Pe faţa către est, litere majuscule, excizate:

ACEASTĂ SF(ÂNTĂ). CRUCE SAU RIDICAT ÂN NUMELE 
SF(INTEI). TREIMI, CU OSTENEALA ŞI OSÂRDIEA SF(INŢIEI).
SALE PĂRINTELUI DANIL ŞI CU A CONSORŢI SALE HRISTINA 
ÎNSPRE POMENIREA PĂRINŢILOR LOR TEODO�, DOBRE, 
MARIEA, DOBRIN, STANA ŞI TOT NEAMUL LORU. 1875 
MAR(TIE). 17.
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CONCLUZII

Conform mărturiilor şi documentelor prezentate, la Iazu-Ialomiţa era o biserică 
de bârne înainte de 1790 iar primul preot atestat este Părintele Grigorie, 

hirotonit la 1826.
Biserica de zid, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, de la Iazu-Ialomiţa este ctitorie a 

Părintelui Arhimandrit Gavriil Slobozeanu, Stareţul Mânăstirii Slobozia și administratorul 
moșiei Lata Sărata, la 27 octombrie 1845, cu materiale recuperate de la vechea biserică 
mânăstirească, de la Slobozia, dărâmată la 1843, când s-a construit o nouă biserică. 

Este de remarcat generozitatea Părintelui Arhimandrit Gavriil Slobozeanu şi grija 
S�ntei Mănăstiri Slobozia pentru biserică şi pentru locuitorii din acea vreme ai Iazului. 
Dacă azi, acest sfânt lăcaş este neîncăpător, în sărbătorile mai mari, la momentul construirii 
lui era destul de mare pentru cele aproximativ 70 de familii ale satului, cu o populaţie de 
peste 250 locuitori. 

Ne bucurăm să observăm la această biserică slujitori vrednici, buni cunoscători ai 
teologiei, dar şi păstrători de documente istorice şi buni chivernisitori ai averii bisericeşti. 
Este motivul pentru care Parohia Iazu-Ialomiţa numără astăzi câteva sute de familii de buni 
creştini ortodocşi, foarte apropiaţi de Sfânta Biserică, care se îngrijesc ca această ctitorie a 
Părintelui Arhimandrit Gavriil Slobozeanu, de la 1845, să rămână după atâta timp în 
picioare într-o stare de invidiat chiar pentru biserici construite mai recent.
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Preot Iconom Stavrofor Consilier Auditor 
MARCEL-MIHAIL NEACŞU

INFORMAŢII PERSONALE:
Data și locul nașterii: 11 iunie 1971, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.
Soţia: Neacșu Ecaterina Maricela; locul de muncă SC ROMEXPERT SRL, funcţia: 

Expert contabil – Director economic.
Experienţa profesională
Perioada 08 noiembrie 2009 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: Preot paroh. Hirotonit preot la Biserica Mânăstirii S�nţii 

Voievozi Slobozia și primit rangul de Iconom Stavrofor în data de 11.06.2010.
Principalele activităţi și responsabilităţi: Săvârșirea S�ntei Liturghii, a S�ntelor Taine 

și Ierurgii.
Numele și adresa angajatorului: Parohia Iazu, Protopopiatul Slobozia, Episcopia 

Sloboziei și Călărașilor.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Pastoral-misionară.

Perioada 24 august 2008 – 08 noiembrie 2009
Funcţia sau postul ocupat: Diacon. Hirotonit la Biserica Sfântul Nicolae - Înfrăţirea, 

Protopopiatul Lehliu.
Principalele activităţi și responsabilităţi: O�cierea anumitor acte de cult în biserică 

sub îndrumarea preotului.
Numele și adresa angajatorului: Parohia Iazu, Protopopiatul Slobozia, Episcopia 

Sloboziei și Călărașilor.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Pastoral-misionară.

Perioada 1 octombrie 2009 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: Consilier în cadrul biroului audit.
Principalele activităţi și responsabilităţi: Consilierea chiriarhului cu privire la formarea 

și utilizarea fondurilor precum și la administrarea patrimoniului la nivelul Episcopiei și 
Călărașilor și a unităţilor subordonate (protopopiate, parohii, mânăstiri și �lii).
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Numele și adresa angajatorului: Episcopia Sloboziei și Călărașilor.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Control �nanciar-contabil.

Perioada iulie 1998 – 23 august 2008
Funcţia sau postul ocupat: Expert principal
Principalele activităţi și responsabilităţi: Control �nanciar �scal.
Numele și adresa angajatorului: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Control �nanciar �scal.
Perioada septembrie 1991 – iulie 1998
Funcţia sau postul ocupat: Profesor suplinitor.
Principalele activităţi și responsabilităţi: Predarea disciplinelor școlare.
Numele și adresa angajatorului: Școala cu clasele I-VIII, sat Iazu, Comuna Scânteia, 

Judeţul Ialomiţa.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ.

 EDUCAŢIE ȘI FORMARE 
Perioada 2006 – 2007
Cali�carea/diploma obţinută: Masterat în teologie ortodoxă.
Domenii principale studiate / competenţe dobândite: Teologie ortodoxă – asistenţă 

socială.
Numele și tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Valahia, Facultatea de Teologie 

Ortodoxă - Târgoviște

Perioada 2003 – 2006
Cali�carea/diploma obţinută: Teolog.
Domenii principale studiate / competenţe dobândite: Teologie pastorală.
Numele și tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Valahia, Facultatea de 

Teologie Ortodoxă - Târgoviște

Perioada 1992 – 1998
Cali�carea/diploma obţinută: Economist.
Domenii principale studiate / competenţe dobândite: Finanţe contabilitate și infor-

matică de gestiune.
Numele și tipul instituţiei de învăţământ: Academia de Studii Economice București.
Cali�carea/diploma obţinută: 
Diplomă master Misiunea socială a Bisericii
Diploma de licenţă în Teologie
Diploma de absolvire a cursurilor DPPT
Diploma de licenţă în știinţe economice
Diploma de bacalaureat
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Gradul II în preoţie – Universitatea din București Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Patriarhul Iustinian - sesiunea iulie 2014.

Gradul I în preoţie – Universitatea din București Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Patriarhul Iustinian - sesiunea iulie 2016, cu o Monogra�e a Parohiei Iazu.

APTITUDINI ȘI COMPETENŢE PROFESIONALE
Limbi străine cunoscute: Limba Rusă și Limba Franceză.
Competenţe și cunoștinţe: Ușurinţă în utilizarea computerului, sistem de operare 

de utilizare a calculatorului Windows, Microso� O�ce, Word, Excel, Power Point, 
programe speci�ce de evidenţă contabilă.

Permis de conducere: Categoria B.
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Preot 
ADRIAN LUCIAN SCĂRLĂTESCU

Preot la Catedrala S�nţii Împăraţi din Urziceni, Protopopiatul Urziceni

Redactor de carte şi sponsor al lucrărilor: 
(1)  Monogra�a Şcolii Buești, 1838-1978, de Profesor Emilian MOLDOVEANU, 

Editura Starr Tipp, 1998, prima Monogra�e tipărită a Şcolii Bueşti-Ialomiţa.
(2)  Însemnările mele, de Soldat Constantin PETRESCU, Editura Star Tipp, 1998 

şi Editura Anca, 2011, Jurnalul de �ont al unui enoriaş al Parohiei Bueşti.
(3)  Su�et de vânzare, de Antal MAHLER, Editura Star Tipp, 1999, 32 pagini, cartea 

de poezii a enoriaşului Parohiei Bueşti, pe atunci student, Antal ZĂRNESCU.

Autor al volumelor monogra�ce: 
(4)  Cartea de aur a Parohiei Buiești, Editura Ramida, 1998; volum retipărit în 

2011, la Editura Anca, prima Monogra�e tipărită a localităţii Bueşti-Ialomiţa. 
(5)  Valori istorice şi culturale buieștene, Editura Star Tipp, 1999, partea a doua 

a Cărţii de aur, bogat ilustrată cu imagini.
(6)  Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, de la Buieşti-Ialomiţa, Ctitorie a Sfântului 

Ierarh Calinic de la Cernica, 1843, Editura Asa, Bucureşti, 2012, Lucrarea de 
grad I în Preoţie.

(7)  Monogra�i ale Comunei Bueşti-Ialomiţa, Editura AMA Aediting, București, 
2013.

(8)  Călători la Urziceni şi Moviliţa. 1707-1862, Editura AMA Aediting, București, 
2014, partea a doua a cărţii File de cronică. Moviliţa-Ialomiţa, Editura 
Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2012.

(9)  Bueşti – Ialomiţa. Contribuţii monogra�ce, Editura Destine, 2016.

Autor al culegerilor de eseuri: 
(10) Crede şi cercetează!, Editura Pod peste su�ete, 2001.
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(11)  Scrieri, Editura Arnina, 2001, semnată Adrian LUCIAN, prima Monogra�e a 
Urziceniului scrisă de un preot ortodox.

(12)  Porţi de su�et, Editura Apollon, 2006, semnată Adrian LUCIAN.
(13)  Pridvor cu icoane, Editura Anca, 2008, semnată Adrian LUCIAN, continuarea 

Porţilor de su�et.
(14)  Spovedanie în pridvorul cu icoane, Editura Anca, 2008, Îndrumar de 

spovedanie; retipărită la aceeaşi editură, în 2011.

 Multiple colaborări literar-istorice:  
Volume coordonate:
(15)  Manasia în Manuscrisul Părintelui Mihail Marinescu (1640-1972), 

(împreună cu fostul coleg de facultate, Preot Corneliu Ion STAN, Paroh la 
Manasia I-Ialomiţa), Editura Episcopiei Sloboziei şi Călărașilor, Slobozia, 2003, 
volum pentru care Uniunea Românilor din Basarabia a acordat Părintelui 
Adrian Lucian SCĂRLĂTESCU Diploma de onoare, în anul 2011; retipărit, în 
ediţia a doua, revizuită şi adăugită, la Editura Anca, în 2011.

(16)  Albeşti, în Manuscrisul învăţătorului Constantin Ştefan, (împreună cu 
domnişoara Florentina VASILE, director al Căminului Cultural din Albeşti–
Ialomiţa), Editura Anca, 2008; prima Monogra�e tipărită a localităţii Albeşti-
Ialomiţa.

(17)  File de cronică. Moviliţa-Ialomiţa, (împreună cu Preot Andrei Viorel TOMA, 
Paroh la Moviliţa Veche–Ialomiţa), Editura Episcopiei Sloboziei şi Călărașilor, 
Slobozia, 2012, prima Monogra�e tipărită a localităţii Moviliţa-Ialomiţa, cota la 
B.A.R.: II 911278.

(18)  Fierbinţii de Jos–Ialomiţa. Primul hrisov, (împreună cu Preot Gheorghe 
�DU, Paroh la Fierbinţii de Jos–Ialomiţa), Editura AMA Aediting, București, 
2013, prima Monogra�e tipărită a localităţii Fierbinţii de Jos–Ialomiţa.

(19)  Sohatu-Călăraşi. Însemnări monogra�ce, (împreună cu Preot Gheorghe 
PALCĂU, Paroh la Sohatu-Călăraşi), Editura AMA Aediting, București, 2013, 
prima Monogra�e tipărită a localităţii Sohatu-Călăraşi.

(20)  Sineşti-Ialomiţa. Pagini de istorie, (împreună cu Preot Dumitru MÎRŞOLEA, 
Paroh la Sineşti-Ialomiţa), Editura AMA Aediting, București, 2014, prima 
Monogra�e tipărită a localităţii Sineşti-Ialomiţa.

(21)  Lilieci-Ialomiţa. Trecut şi prezent, (împreună cu Preot Alin Constantin 
PARTENIE, Paroh la Lilieci şi Boteni – Ialomiţa), Editura AMA Aediting, 
București, 2015, prima Monogra�e tipărită a localităţii Lilieci-Ialomiţa.

Coautor la:
(22)  Manasia (Ialomiţa)–Contribuţii monogra�ce, împreună cu fostul coleg de 

facultate, Preot Corneliu Ion STAN, Paroh la Manasia I-Ialomiţa, Editura 
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Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2003, coordonat de Profesor 
Doctor Sorin GEACU, prima Monogra�e tipărită a localităţii Manasia-Ialomiţa.

(23)  Boteni, Judeţul Ialomiţa. Cronica unui sat renăscut, împreună cu Preot Alin 
Constantin PARTENIE, Paroh la Lilieci şi Boteni - Ialomiţa şi Profesor Sorin 
GEACU, Editura Destine, Bucureşti, 2014, prima Monogra�e tipărită a 
localităţii Boteni-Ialomiţa.

(24)  Biserica Naşterea Maicii Domnului din Livedea-Ialomiţa, împreună cu 
Preot Ştefan POPESCU, Paroh la Livedea-Ialomiţa, Editura Destine, Bucureşti, 
2014, prima Monogra�e tipărită a localităţii Livedea-Ialomiţa.

(25)  De la Marele Vornic Alexandru Scarlat Ghica la Generalul Eracle Arion. 
File din istoricul Moşiei Fierbinţi (secolele XIX-XX), împreună cu Oana 
Lucia DIMITRIU – Bibliograf B.A.R. şi Preot Viorel Olteanu – paroh la 
Fierbinţii de Sus, Editura Militară, Bucureşti, 2016.

Iniţiator al Colecţiei 

Monogra�i din prima jumătate a secolului XX, din care au apărut:
(26)  Învăţător Petre DUMITRESCU, Învăţător Victor NEDU, Jilavele-Ialomiţa, 

Ediţie îngrijită de Preot Paroh Daniel Mirel Minea (Parohia Jilavele II), Editura 
AMA Aediting, București, 2015, prima Monogra�e a localităţii Jilavele-Ialomiţa.

(27)  Irina și Scarlat MARIN, Coşereni-Ialomiţa, 1942, Editura Destine, Bucureşti, 
2015, prima Monogra�e a localităţii Coşereni-Ialomiţa.

(28)  Învăţătoare Elena N. NEGULESCU, Învăţătoare Elena Gh. POPESCU, 
Învăţător Alexandru T. STAN, Fierbinţii de Sus – Ialomiţa, Ediţie îngrijită 
de Preot Paroh Viorel OLTEANU, Colaborare Bibliograf B.A.R. Oana Lucia 
DIMITRIU, Editura Destine, Bucureşti, 2015, primele monogra�i ale localităţii 
Fierbinţi-Ialomiţa.

(29)  Învăţătoare Ioana Gh. ALEXE, VLĂDENI – Dâmboviţa. 1946, Ediţie îngrijită 
de Inginer Valerică Marian DESPA, Editura AMA Aediting, Bucureşti, 2016, 
prima monogra�e a localităţii Vlădeni-Dâmboviţa.

(30)  Învăţător Constantin Gh. IUREŞ, Moviliţa Nouă – Ialomiţa. 1945, Editura 
Destine, Bucureşti, 2016, prima monogra�e a localităţii Moviliţa Nouă – Ialomiţa.

Editor al volumelor:
(31)  Nicolae THOMESCU-BACIU, Amintiri ialomiţene. Poveştile Urziceniului. 

1830-1940, Editura Helis, 2016.
(32)  Nicolae THOMESCU-BACIU, Amintiri ialomiţene. Zapcii. Roman de 

moravuri vechi, Editura Helis, 2016.
(33)  Nicolae THOMESCU-BACIU, Amintiri ialomiţene. Dactilografa, Editura 

Helis, 2017.
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(34)  Nicolae THOMESCU-BACIU, Amintiri ialomiţene. Știri din Urziceni, 
Editura Editgraph, 2017.

Cele mai noi apariții:
(35) Preoți ialomițeni în Războiul de Reîntregire, Editura Editgraph, 2017.
(36)  Protopopiatul Urziceni. Tezaur Documentar. Volumul I, Ediție îngrijită 

de Pr. Protopop Aurel Berbec, Pr. Adrian Lucian Scărlătescu, Editura Editgraph, 
2017.

(34) Nicolae
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A.N.I.C., Fond Direcţia Generală a Statisticii, Dosar nr. 1310/1875, f. 1-6 orig.

A.N.I.C., Fond Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Reforma Agrară din 1864, Judeţul Ialomiţa, Dosar nr. 
665, Dosar nr. 698/1875, f. 128, 215, 272, 268, orig.

A.N.I.C., Fond Ministerul Agriculturii, Serv. REAZIM, Dosar 444/1867, f. 29, orig.  

A.N.I.C., Fond M(inisterul). C(ultelor şi). I(nstrucţiunii). P(ublice)., Dosar Nr. 1044/1943, Dosar nr. 627/1944, 
Dosar Nr. 631/1944, Dosar Nr. 486/1946.

A.N.I.C., Fond M.C.I.P., Direcţia Contabilităţii, Dosar 334 bis/1894; Dosar Nr. 1618/1904; Dosar nr. 
232/1907; Dosar nr. 238/1908; Dosar nr. 4436/1909; Dosar nr. 529/1916; Dosar nr. 783/1917; Dosar 
nr. 539/1918; Dosar nr. 795/1918; Dosar Nr. 2315/1919; Dosar Nr. 2406/1920.

A.N.I.C., Fond Reforma Agrară din 1921, Dosar 58/1930-1934, f. 50, orig.

A.N.I.C., Inventar 9, Mănăstirea Slobozia lui Ianache, (= INVENTAR 9), Pachetul 2, Documentul 8, 
Documentul 9, Documentul 19; Pachetul 7, Documentul 4; Pachetul 8, Documentul 1, Documentul 2, 
Documentul 3, Documentul 4, Documentul 5.

A.N.I.C., Inventar 262, Mănăstirea Slobozia lui Ianache şi Schitul Apostolache, (= INVENTAR 262), Dosarul 
179, Dosarul 225.

A.N.I.C., Inventar 719, Fond Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Reforma Agrară din 1920-1945, Nr. 114.

A.N.I.C., Inventar 2342, Fond Planuri şi Hotărnicii, Nr. 172.

Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Călăraşi, Fond Protoieria Călăraşi, Dosar nr. 12/1956-1957.

Arhiva Parohială Iazu.

Arhiva Protopopiatului Urziceni (prin bunăvoinţa Părintelui Protopop Aurel Berbec, căruia îi mulţumim).
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DIRECŢIA ARHIVELOR STATULUI DIN ROMÂNIA, Indice cronologic Nr. 20, Bucureşti, 1954, 
Mânăstirea Slobozia lui Enache şi Apostolache, (= INDICE CRONOLOGIC 20), Documentul 25, p. 
18, 167; Documentul 47, p. 20, 167; Documentul 52, p. 20, 167; Documentul 57, p 20, 167; Documentul 
63, p. 21, 167; Documentul 65, p. 21, 167; Documentul 102, p. 23, 167; Documentul 247, p. 31, 167; 
Documentul 333, p. 37, 167; Documentul 555, p. 49-50, 167; Documentul 631, p. 54, 167; Documentul 
645, p. 55, 167; Documentul 658, p. 56, 167; Documentul 683, p. 57, 167; Documentul 684, p. 57, 167; 
Documentul 686, p. 57, 167; Documentul 690, p. 57, 167; Documentul 752, p. 61, 167; Documentul 747, 
p. 61, 167; Documentul 748, p. 61, 167; Documentul 786, p. 63, 167; Documentul 791, p. 63, 167; 
Documentul 811, p. 65, 167; Documentul 895, p. 70, 167; Documentul 903, p. 70, 167; Documentul 918, 
p. 71, 167; Documentul 938, p. 72, 167.

DIRECŢIA GENE�LĂ A ARHIVELOR STATULUI DIN ROMÂNIA, Catalogul documentelor Ţării 
Româneşti din Arhivele Statului (=C.D.Ţ.R.), vol. IV, 1633-1639, Bucureşti, 1981, doc. 96, p. 59; vol. 
VI, 1645-1649, Bucureşti, 1993, doc. 567, p. 221; doc. 716, p. 274; doc. 862, p. 327; doc. 1467, p. 544; 
doc. 1481, p. 549; vol. VII, 1650-1653, Bucureşti, 1999, doc. 52, p. 34.

DIRECŢIA GENE�LĂ A ARHIVELOR STATULUI DIN ROMÂNIA, Din tezaurul arhivistic dâmbo-
viţean. Catalog de documente 1526-1848, Bucureşti, 1993, doc. 925, p. 227.

DIRECŢIA GENE�LĂ A ARHIVELOR STATULUI DIN ROMÂNIA, Tezaur de documente ialomi-
ţene, 1392-1944, Vol. I, Bucureşti, 1991, (=TEZAUR), doc. 104, p. 141-142; doc. 121, p. 161-162; doc. 
188, p. 223; doc. 184, p. 217-218; doc. 187, p. 221; doc. 218, p. 242; doc. 234, p. 260-261; doc. 316, p. 
347, 349; doc. 331, p. 367-368. 

I(nstitutul). N(aţional al). P(atrimoniului)., Fond C(omisiunea). M(onumentelor). I(storice), Dosar 472, 
Iazu, Brătianu, Chestionar din 1921.

PETCU, Preot Dumitru, Istoricul Bisericii Iazu. 1970, manuscris dactilogra�at din Arhiva parohială Iazu.

S(ERVICIUL). J(UDEŢEAN AL). A(RHIVELOR). N(AŢIONALE). IALOMIŢA, Fond Colecţia de docu-
mente foi Volante, f. 33 copie;

S.J.A.N. IALOMIŢA, Fond Prefectura Jud(eţului). Ialomiţa, Dosar 43/1837, f. 1-131, orig.; Dosar 35/1842, 
f. 99-100, orig; 

S.J.A.N. IALOMIŢA, Fond Primăria oraşului Slobozia, Dosar 81/1877, �la 50; Dosar 94/1882, �la 50; Dosar 
112/1887, �la 50; Dosar 192/1905, f. 5, orig.; Dosar 593/1942 p. 26-32 orig.

ANUARE PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
în ordine cronologică

V.A. URECHIA, Anuarul General al Instrucţiunii publice din România pe anul şcolar 1863-1864, 
București, 1866.

V.A. URECHIA, Anuarul General al Instrucţiunii publice din România pe anul şcolar 1864-1865, 
București, 1868.

MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR, Anuarul o�cial al Ministerului 
Instrucţiunii Publice şi al Cultelor pe anul 1883, Bucureşti, 1883.
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MINISTERUL CULTELOR ȘI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, Anuarul Ministerului Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice pe anul 1893, București, 1893. 

Constantin Ștef. BILCIURESCU, Almanahul (Calendar) Şcoalei şi Bisericii pe anul 1893-1894, anul II, 
București, 1893.

Constantin Ștef. BILCIURESCU, Almanahul (Calendar) Şcoalei şi Bisericii pe anul 1896, anul IV, 
București, 1896.

MINISTERUL CULTELOR ȘI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, Anuarul o�cial al învăţământului primar şi 
normal primar, anul 1897, București, 1897.

MINISTERUL CULTELOR ȘI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, Anuarul o�cial al învăţământului primar 
rural şi urban, anul 1902-1903, București, 1902.

MINISTERUL CULTELOR ȘI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, Anuarul o�cial al învăţământului primar 
urban şi rural, anul şcolar 1905-1906, București, 1906.

MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI CULTELOR, Anuarul O�cial, 1908, București, 1909.

MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI AL CULTELOR, Anuarul o�cial, Ploești, 1910.

MINISTERUL INSTRUCŢIUNII ȘI CULTELOR, Anuarul O�cial, 1912, București, 1913.

MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE, CULTELOR ȘI ARTELOR, Anuarul Învăţământului 
Primar, București, 1933.

ANUARE ALE JUDEŢULUI IALOMIŢA 
în ordine cronologică

STOICESCU, Nicolae, Anuarul Judeţului Ialomiţa pe anul 1900, București, 1900.

PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a 
Constantin I. Șeicărescu, 1904.

PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a 
Constantin I. Șeicărescu, 1905.

PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a 
Constantin I. Șeicărescu, 1906.

URSESCU, Aureliu V., Anuarul Judeţului Ialomiţa pe 1906, Tip. Constantin Șeicărescu, Călărași, 1906.

PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a 
Constantin I. Șeicărescu, 1907.

PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a 
Constantin I. Șeicărescu, 1908.

PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a 
Constantin I. Șeicărescu, 1909.

PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a 
Constantin I. Șeicărescu, 1910.
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PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a 
Constantin I. Șeicărescu, 1911.

PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a 
Constantin I. Șeicărescu, 1912.

PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a 
Constantin I. Șeicărescu, 1913.

PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a 
Constantin I. Șeicărescu, 1914.

PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunerea Situaţiunei Judeţului Ialomiţa, Călărași, Tipogra�a 
Constantin I. Șeicărescu, 1915.

PREFECTU� JUDEŢULUI IALOMIŢA, Expunere. Administraţia Judeţului Ialomiţa, în anul 1919, 
Călărași, Tipogra�a Constantin I. Șeicărescu, 1919.

ANUARE ALE ROMÂNIEI 
în ordine cronologică

Anuarul naţional al României, almanah de adrese pentru comerţ, industrie şi administraţie publică 
din Bucureşti şi districte, 1891-1892, București.

Anuarul naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei întocmit de Emile MELBERT, 
1905, Institutul de Arte Gra�ce Eminescu, București, 1905.

Anuarul Naţional al României al comerţului, industriei şi administraţiei întocmit de Emile MELBERT, 
1906, București, 1906.

Anuarul general al României, 1907.

Anuarul general al României, 1908.

Anuarul general al României, 1909.

Anuarul general al României, 1910.

Anuarul SOCEC. România și capitala București, anul al 2-lea, 1911, Editura Librăriei Socec&Co. 
București, p. 395.

Anuarul României şi Capitalei Bucureşti, 1915, Direcţiunea N. MELBERT, București, Partea IV, 
Provincia.

Anuarul României şi Capitalei Bucureşti, 1916, Direcţiunea N. MELBERT, București, Partea IV, 
Provincia.

Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1923-1924, vol. II, Editura „SOCEC&CO“ S.A. SOC. ANON., 
București. 

Anuarul „SOCEC“ al României Mari, 1924-1925, vol. II, Editura „SOCEC&CO“ S.A. - București.

Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, Editura Rudolf Mosse, S.A., 
București, 1925-1926.
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Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, Editura Rudolf Mosse, S.A., 
București, 1927.

Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, Editura Rudolf Mosse, S.A., 
București, 1928.

Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, Editura Rudolf Mosse, S.A., 
Bucureşti, 1929.

ANUAR BISERICESC
ADMINIST�ŢIA CASEI BISERICII, Anuar 1909, București, Tipogra�a Cărţilor Bisericești, 1909 

(=Anuar 1909).

CALENDARE
EPARHIA CONSTANŢA, Calendar pe anul 1946, Constanţa 1946.

DICŢIONARE
ACADEMIA ROMÂNĂ, Dicţionarul toponimic al României, Muntenia (DTRM), vol. 3, E-J, Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 2009, p. 221-222.

GEACU, Sorin, Dicţionar geogra�c al Judeţului Ialomiţa, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997.

FRUNZESCU, Dimitrie, Dicţionar topogra�c şi statistic al României, Bucureşti, 1872.

LAHOVARI, George Ioan, BRĂTIANU, General C.I., TOCILESCU, Grigore G., Marele Dicţionar 
Geogra�c al Romîniei (=M.D.G.R.), vol. IV, Bucureşti, 1901.

PROVIANU, Ion I., Dicţionar Geogra�c al Judeţului Ialomiţa, Târgovişte, 1897.

SROICESCU, Nicolae, Bibliogra�a localităţilor şi monumentelor feudale din România, I – Ţara 
Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1, A-L, Editura Mitropoliei Olteniei, 1970.

ENCICLOPEDIE
Dan GHINEA, Enciclopedia geogra�că a României, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 2000, p. 694, 1113.

GHID
AUTOMOBIL-CLUB REGAL ROMÂN, Ghidul drumurilor din România, sub direcţiunea lui Ion 

CĂMĂRĂŞESCU, Cultura Naţională, Bucureşti, 1928, planşa 37.

HĂRŢI DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Harta Specht, 1791. Harta rusă de la 1835. Harta rusă de la 1853. 

Harta Satmary, 1864. Harta Papazoglu 1866.

Plan de tragere, secolul XX.
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LUCRĂRI AUXILIARE
BAUER, Friederich Wilhelm von, Mémoires historiques et géogra�ques sur la Valachie, Frankfurt–

Leipzig, 1778.

BÂZGAN, Meletina, Judeţele Ţării Româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Editura Cartea 
Universitară, Bucureşti, 2004.

DIRECŢIA GENE�LĂ A ARHIVELOR STATULUI DIN ROMÂNIA, Din tezaurul arhivistic dâmboviţean. 
Catalog de documente 1526-1848, Bucureşti, 1993, doc. 925, p. 227.BILCIURESCU, Constantin St., 
Almanahul Cultelor pe 1893, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1893.

BULAT, Prof. T., O ctitorie a lui Matei vodă Basarab în mijlocul Bărăganului: Slobozia lui Ienache, 
Vai de Ei, în „Glasul Bisericii”, anul XXVIII, nr. 3-4, martie-aprilie 1969.

CALAFETEANU, Ion, POPIŞTEANU, Cristian, Politica externă a României, Editura Ştiinţi�că şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1986.

CAZACU, Preot Niţişor, CAZACU, Matei, Hirotoniile săvârşite în Eparhia Mitropoliei Ungrovlahiei 
între anii 1834-1852, Partea a III-a (1847-1852), în „Glasul Bisericii”, nr. 5-6, 1972.

Catalogul lucrărilor expuse la Expoziţia Jubiliară din 1906, Bucureşti, 1906.

CIUPERCĂ, Luminiţa, CĂCIULĂ, Jan, Câmpia Amara – Consideraţii de geogra�e istorică, în „Tribuna 
literar artistică şi culturală”, anul II, nr. 9, ianuarie 2002, p. 14.

CONSTANTINESCU-MIRCEŞTI, C., Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în Transilvania şi Ţara 
Românească în secolele XVIII-XIX, Editura Academiei, Bucureşti, 1976.

CROITORU-CAPBUN, Viorica, CIUCĂ, Răzvan, Pâinea de neamul românesc, Editura Star Tipp, 
Slobozia, 2002.

Documente privind marea răscoală a ţăranilor de la 1907, Bucureşti, 1984, vol. III.

DONAT, Ion, PĂTROIU, Ion, CIOBOTEA, Dinică, Catagra�a obştească a Ţării Româneşti din 1831, 
Editura Helios, Craiova, 2000.

EPARHIA CONSTANŢA, 10 ani de autonomie bisericească, Tipogra�a Modernă, Călăraşi-Ialomiţa, 
1936.

EXPOZIŢIUNEA GENE�LĂ ROMÂNĂ 1906, Călăuza o�cială şi Catalogul Expoziţiunii, Bucureşti, 
Socec, 1906.

GRIGORESCU, Ștefan, Aşezări şi monumente ialomiţene, Editura Helis, Slobozia, 2006.

GRIGORESCU, Ștefan, Mânăstirea „S�nţii Voievozi” Slobozia, scurt istoric și prezentare generală, Editura 
Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2009.

GRIGORESCU, Ștefan, Protopopiatul Slobozia. Monogra�e Album, Editura Episcopiei Sloboziei și 
Călărașilor, Slobozia, 2014.

GRIGORESCU, Prof. Dr. Ștefan, Stareţii Mânăstirii S�nţii Voievozi din Slobozia, de la întemeiere până 
la secularizare, în „Glasul Bisericii”, 2010, nr. 1-6, p. 113-117.

KIRIŢESCU, Constantin, Istoria Războiului pentru întregirea României, 1916-1919, Ediţia a II-a, vol. 
I, Editura Casei Școalelor, București, 1925.
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Lista de Preoţii şi Diaconii din întreaga ţară, cari constituesc Colegiul Electoral ..., în „Biserica Ortodoxă 
Română”, 1909-1910, anul XXXVI, nr. 3, Supliment.

Lista de�nitivă de Preoţii şi Diaconii din întreaga ţară, cari constituesc Colegiul Electoral ..., în „Biserica 
Ortodoxă Română”, nr. 1, aprilie 1912, anul XXXVI, Supliment. 

Lista de persoanele cari au dreptul de vot la alegerea Consistoriului Superior Bisericesc în cursul 
anului 1915, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 4, iulie 1915, anul XXXIX, Supliment.

Marea răscoală a ţăranilor din 1907, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1967.

MATEI, Profesor Constantin D., BARBU, Ion D., BĂDUCU, Preot Protoiereu Stelian, Protoieria Urziceni, 
de la început şi până astăzi, Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, 2004.

MINESCU, Constantin I., Istoria Poştelor Române, București, 1916.

MOLDOVEANU, Preot Dr. Ioan, Contribuţii la Istoria relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos 
(1650-1863), E.I.B.M.B.O.R., București, 2007.

NEGULESCU, Preot George I., Condica hirotoniilor de la 1823-1834, în „Biserica Ortodoxă Română”, 
1934.

NICOLAE, Veniamin, Ctitoriile lui Matei Basarab, Editura Sport-Turism, București, 1982.

PĂCU�RIU, Preot Prof. Dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, Editura Institutului Biblic 
și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1981.

PETRESCU, Pr. Ioan D., Însemnări din Biserica Slobozii Postelnicului Ianache Caragea, în „Biserica 
Ortodoxă Română”, 1916, nr. 2, p. 181-186.

PREDELEANU, Constantin, pictor, Noţiuni istorice asupra Judeţului Ialomiţa,  Tipogra�a Curţii Regale, 
Bucureşti, 1884.

ROLLER, Mihail, Răscoala ţăranilor din 1888, Editura Academiei, 1950.

Preot Manuel RUSU, Slujbă de res�nţire a picturii la Parohia Iazu, în Almanah bisericesc, Episcopia 
Sloboziei și Călărașilor, 2015, p. 308.

Preot Manuel RUSU, Dar din dar... la Parohia Iazu, în Almanah bisericesc, Episcopia Sloboziei și 
Călărașilor, 2016, p. 220.

SCĂRLĂTESCU, Preot Adrian Lucian, VASILE, Florentina, Albeşti în Manuscrisul Învăţătorului 
Constantin ŞTEFAN, Editura Anca, 2008.

SCĂRLĂTESCU, Preot Adrian Lucian, STAN, Preot Corneliu Ion, Manasia în Manuscrisul Părintelui 
Mihail Marinescu (1640-1972), Editura Anca, 2011.

SOFRONIE, Mădălin, O Cruce din piatră de care se lipesc banii îi vrăjește pe credincioși, în „Adevărul”, 
29 martie 2015. 

STOICESCU, Nicolae, Bibliogra�a localităţilor şi monumentelor feudale din România, I – Ţara 
Românească, vol. 1: A-L, Editura Mitropolia Olteniei, 1970.

TUDOR, Constantin, Mişcări şi frământări ţărăneşti în Judeţul Ialomiţa în anii 1878-1887, în Cultură 
şi civilizaţie la Dunărea de Jos, II, Călărași, 1986, p. 255-261.
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ŢIRIPAN, Profesor Nicolae, Protopopiatul Judeţului Ialomiţa de la 1833 la 1922, în Almanah Bisericesc, 
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, 2015.

ZAGORIŢ, Colonel Constantin, Turtucaia, 1929.

ZAGORIŢ, Colonel de rezervă Constantin, Ostaşi viteji în luptele de la Turtukaia, 1939.

Protopopiatul Călăraşi. Rădăcini în istorie şi în veşnicie. Monogra�e Album, Editura Episcopiei 
Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2013.

MANUSCRISE B.A.R.
BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Manuscrisul Românesc 227, Răspunsul învăţătorilor la 

Chestionarul lui Alexandru ODOBESCU, Monogra�a satului Iazu, 15 noiembrie 1873, Învăţător Ștefan 
IONESCU, f. 238f, 239f, 239v; Manuscrisul Românesc 3424, Răspunsuri la Chestionarul lingvistic al 
lui B.P. Haşdeu, 1884, Judeţul Ialomiţa, Caietul Preotului şi Învăţătorului Andrei Petru, �lele 218 faţă - 234 
verso.

URECHIA, V.A., Liste de biserici din 1865 / Dosarul Anuarului Cultelor, în BIBLIOTECA ACADEMIEI 
ROMÂNE, Manuscrisul Românesc 324.

RECENSĂMINTE 
în ordine cronologică

MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR, Serviciul Statistic, Recensământul 
copiilor în vârstă de şcoală din comunele rurale şi urbane, făcut în anul 1899, București, 1899.

MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR, Recensământul copiilor în vârstă de 
şcoală, români şi străini, din comunele rurale (1904-1905).
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Centrul social
 S�nții Împărați Constantin și Elena



Uși împărătești



Casa parohială
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Sf. M. Ecaterina Sf. Cuvioasă Parascheva Sf. Apostol Petru

Arhimandritul Gavriil Slobozeanu, 
ctitorul Mânãstirii S�nţii Voievozi 
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Preot 
Constantin Neacșu
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Istoric Iazu, 1923 p. 2

Istoric Iazu, 1923 p. 4



Bauer Memoires  
historiques et geographiques, 1778, p 142

Monogra�a Crăciun, 1942, Desen 1 Monogra�a Crăciun, 1942, Desen 2

Hartă rusa, 1853

Hartă rusa, 1835

HĂRȚI



Harta Specht, p. 98, detaliu Harta Specht, p. 99, detaliu

Harta Papazoglu, 1864 Harta Satmary, 1864

Harta transhumanței, începutul secolului XIX



Drumurile poștale, 1833 Drumurile poștale, 1840

Harta Curselor Poștale în 1865

Localități între 1526-1750



Planul director de tragere
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