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- Abstract- 

 

An important collection of “Paul Păltănea” History Museum of Galați is 
the correspondence of professor Paul Păltănea It became a part of the 
patrimony of the museum in 2015 and it covers the period comprised between 
1946 and 2007. For his researches done upon some historical and literary 
topics, professor paul Păltănea availed not only on bibliographic sources from 
libraries and archives (from Romania and from abroad) but also on information 
conveyed by various cultural and scientific personalities. 
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Marii oameni de cultură au păstrat pentru posteritate mărturii ale activităţii 

lor ştiinţifice în sute sau mii de pagini de corespondenţă. Din această pleiadă face 

parte şi istoricul Paul Păltănea
1
, neobosit cercetător ştiinţific. 

Corespondenţa publicată acum acoperă perioada cuprinsă între anii 1946-

1959, o perioadă a suferinţelor prin care a fost obligat să treacă Profesorul care-şi 

                                                           

 Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi (cristian_caldararu@yahoo.com). 

1
 Actul notarial din 6 martie 1943 (aflat în Arhiva ştiinţifică a Muzeului de Istorie Galaţi, 

Fond Paul Păltănea) făce următoarea precizare: „Subsemnaţii, Petrache Rapotan, funcţionar 

public, domiciliat în Galaţi, Bulevardul Tache Ionescu nr. 141, şi Radu Gheorghiu, 

funcţionar public domiciliat în Galaţi, str. Trei Ierarhi, nr. 36, declarăm pe a noastră 

conştiinţă şi răspundere că ştim şi cunoaştem foarte bine pe tânărul Paul Păltănea, elev în 

clasa a 8-a, Liceul Vasile Alecsandri – Galaţi, fiul natural al Dnei Valeria Păltănea şi este una 

şi aceiaşi persoană cu Paul Păltenia, cum din eroare a fost trecut în actul de naştere. Deci 

Paul Păltănea şi Paul Păltenia este una şi aceiaşi persoană cunoscut de noi sub ambele 

nume, adevăratul său nume fiind Paul Păltănea”. 
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dorea ca, după terminarea studiilor universitare, să se aplece asupra cercetării 

istorice. 

Plin de speranţe pentru viitor, Paul Păltănea a păstrat întreaga sa 

corespondenţă, arhivată pe ani, făcând, acolo unde credea că este necesar, scurte 

referiri. Astfel s-au păstrat peste 4.000 de scrisori, care, după moartea sa, survenită 

în ziua de 25 ianuarie 2008, au intrat în patrimonial Muzeului de Istorie Galaţi. 

Pentru a fi înţeleasă perioada la care se face referire în corespondenţa sa din 

anii 1946-1959, Paul Păltănea a realizat, după 50 de ani (1946-1996), o frescă a 

societăţii româneşti în care viaţa i-a fost schimbată de cei 10 ani de temniţă 

comunistă. Iată câteva gânduri despre primii paşii pe care Paul Păltănea i-a făcut în 

vâltoarea politicii româneşti: 

 

Prestaţia mea politică, în anii studenţiei, 1943-1947, a fost modestă. 

Am colaborat la pregătirea unor memorii protestatare, adresate 

Ministerului Educaţiei Naţionale, în toamna anului 1945, şi m-am 

ocupat, împreună cu colegul Vladimir Diculescu, de organizarea şi 

activitatea „Societăţii Studenţilor” de la Facultatea de Istorie, creată 

în 1945.
2
 În vacanţa de Paşti a acestui an m-am înscris, la Galaţi, în 

grupul studenţesc al Partidului Naţional Liberal, atras fiind de 

convingătoarea imagine a rolului pe care acest partid îl avusese în 

consolidarea actului naţional de la 1 Decembrie 1918. Interesul pe 

care îl acordam audierii prelegerilor universitare şi atracţia lecturilor 

prin biblioteci nu-mi mai lăsau răgaz pentru o solicitantă viaţă 

politică. O suplinea, cu sârg, contactul cu impunătoarele personalităţi 

ale profesorilor Gheorghe I. Brătianu, Constantin C. Giurescu, Ioan 

Hudiţă, Victor Papacostea, Teofil Sauciuc-Săveanu, care deţineau 

importante poziţii politice în Partidul Naţional Liberal şi Partidul 

Naţional Ţărănesc. Atitudinile şi opiniile lor faţă de faptul cotidian 

dezvăluiau aspecte din procesul de sovietizare a ţării, condus prin 

teroare, de guvernul Petru Groza. De la Catedră mărturiseau, cu o 

altă fervoare, care ne impresiona, de asemenea, numai varii 

modalităţi de înţelegere a fenomenului istoric, prilej să învăţăm 

rigoarea cercetării, ce stimula, pentru noi, cutezanţa înnoirilor cu 

care să răsplătim devotamentul osârdiei ce ne fusese dăruită.
3
 

                                                           
2
 Vladimir Diculescu, Sfârşit de an academic, în „Revista Istorică Română”,  XVII, 1947, I-

II, pp. 210-211; Paul Păltănea, Excursia de studii a Institutului de Istorie Naţională, în 

„Revista Istorică Română”, XVII, 1947, I-II, pp. 211-213. 
3
 Paul Păltănea, Ferestre deschise la un deceniu de temnită comunistă, cuvânt înainte de 

Cristian-Dragoş Căldăraru, Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2012, pp. 17-18. 
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 Din perioada studenţiei (1943 - 1947), Paul Păltănea a mai păstrat trei 

scrisori, toate cu referire la înfiinţarea Societăţii „Trubadurul”, condusă de 

profesorul universitar Horia Ursu
4
; posibil să fi avut o corespondenţă mai bogată în 

perioada studenţiei. În scrisoarea colegei sale Lucia Enache (10 august 1946) este 

pomenit şi Viorel Virgil Tilea
5
, diplomatul român care s-a opus unei alianţe a 

României cu Axa (Germania, Italia, Japonia). 

 Conform unei adeverinţe din 22 mai 1948, eliberată de organizaţia P.M.R. 

Barcea-Tecuci, prin Sandu Rusu, „profesorul (suplinitor) Păltănea Paul de la 

Şc(oala) de Gospodărie din Barcea-Tecuci, este înscris în organizaţia P.M.R. 

Barcea-Tecuci de la 1 decembrie 1947”
6
, fiind exclus din acest partid după arestarea 

sa din 14 mai 1948. 

Corespondența lui Paul Păltănea din primii patru ani de detenție (1948-

1952) este scrisă cu creionul pe cărți poștale; uneori, anumite cuvinte au fost 

cenzurate de către personalul închisorii. În afara gândurilor bune şi de speranţa 

                                                           
4
 Ştefan Ştefănescu (coordonator ştiinţific), Enciclopedia istoriografiei româneşti, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, pp. 335-336, „Horia Ursu, născut la Iaşi în 19 

aprilie 1916, studii secundare la Cernăuţi, universitare – litere (1934-1938) la Bucureşti. 

Doctor în istorie (1940). Şeful Arhivei ştiinţifice a Institutului Socia-Român (1938-1939). 

Asistent la catedra de istorie a diplomaţiei la Facultatea de istorie din Bucureşti, apoi 

suplinitor la aceeaşi catedră (1946-1949). Cercetător la Institutul de Istorie (1950-1953). 

Bibliograf principal la Biblioteca Academiei (1959-1964). Redactor şef  al secţiei de istorie, 

arheologie şi etnografie a Centrului de documentare ştiinţifică al Academiei (din 1964)”. 

Vezi şi Florea Stănculescu, Horia Ursu între istorie şi literatură, „Magazin istoric”, 2006, an 

XL, nr.12, p. 64: după anul 1947 a fost „marginalizat, fiind suspectat că fusese simpatizant 

legionar. Reuşise totuşi să-şi publice o lucrare – Momente importante din istoria patriei în 

creaţia literară – […], mergând la creaţiile literare inedite din muzee sau arhive, astfel că nu 

s-a exagerat cu nimic când s-a afirmat că această lucrare este un unicat în istoriografia 

română şi, în acelaşi timp, un preţios instrument de lucru pentru cadrele didactice. 

Surprinzător, istoricul Florin Constantiniu, care-i face prezentarea vieţii şi activităţii în 

Enciclopedia istoriografiei româneşti, apărută în 1978, nici măcar nu o pomeneşte, 

considerând că ţine mai mult de literatură decât de istorie.” 
5
 Viorel Virgil Tilea (1896-1972), nepot de fiică al dr. Ioan Raţiu, memorandistul, devine 

trimis extraordinar şi plenipotenţiar al României la Londra (1938-1940). În 1940 a cerut azil 

politic în Anglia. A rămas în istorie pentru „cazul Tilea”, din martie 1939, când Tilea a 

transmis guvernului englez „că guvernul de la Bucureşti, în secret şi din alte surse, avea 

motive întemeiate să creadă că în următoarele luni guvernul german va proceda la 

dezintegrarea României în acelaşi fel cum a procedat şi cu Cehoslovacia”. Vezi şi Denis 

Fabian, România şi iniţiativa politică a Marii Britanii pentru crearea unui sistem de 

securitate colectivă în primăvara anului 1939, în „Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe 

umanistice”, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova”, nr. 4, 2007, pp.12-18. 
6
 Arhiva C.N.S.A.S, Direcţia Cercetare, expoziţii, publicaţii, dos. de anchetă penală 

3356/30.05.1964, f.58. 
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revenirii cât mai grabnice acasă, transmise mamei şi logodnicei sale, Paul Păltănea 

solicita, invariabil, să-i fie trimise în pachete alimente şi lucruri de strictă necesitate:  

 

Ca lenjerie să-mi mai aduci 2 cămăși, dacă poți, din americă
7
, 2 

ismene, 2 costume flanelă, jacheta de lână. Ciorapi de lână și 

bumbac. Dacă ai bani cumpără o pereche de pâslari. Ca alimente poți 

să-mi trimiți: pâine făcută pesmete, brânză frământată, zahăr, 

cașcaval, șuncă, marmeladă, sulfamide, spirt, calciu, picături Davila, 

feșe pansament, vată, țigări, șreturi, ață. Acestea să fie împachetate 

numai în hârtie și în cutie de carton. Se primește o cantitate de 10 kg. 

Adu-mi te rog niște aspirine, chinină, piramidon, vaccin antitific și 

T.A.B., salicilat, praf D.D.T., săpun de rufe și mâini și pastă de dinți, 

etc. […].    

 

 Impostorii erau prezenți și în inchisori și încercau să profite de buna-

credință a semenilor. Așa s-a întâmplat și la Aiud, pe 10 decembrie 1948, când un 

deținut de drept comun a trimis o carte poștală mamei lui Paul Păltănea; în aceeași zi 

Paul Păltănea a trimis o carte poștală mamei sale. Ambele au ajuns la destinație 

(doc. 11-12). 

În data de 23 Octombrie 1952, Paul Păltănea trimitea, fără să știe, ultima 

carte poștală din închisoarea Capul Midia, anunțându-și mama că pe: „21 

Noiembrie, poți veni la vorbitor cu autorizație pentru zona de frontieră de la miliție; 

îmi aduci alimente și țigări și fructe”.  

Eliberarea din lagărul Capul Midia s-a produs la finalul anului 1952. A fost 

eliberat din Sârmă pe data de 30 decembrie 1952:  

 

După mijlocul lunii decembrie, au început eliberările din „Sârmă”. 

În ziua de 30 decembrie am lucrat în tura de dimineaţă. Seara, când a 

venit schimbul, profesorul de muzică Aurel Constantinescu, din 

Bacău, exemplu de fermitate şi nobleţe sufletească, unul dintre 

„vârstnicii” care mă avuseră în grijă încă de la Ocnele Mari, îmi 

strigă: „Paulică, pleci acasă!”. Într-adevăr, a doua zi, în ajunul anului 

nou, pe la vremea prânzului, lotul din care făceam parte a părăsit 

„Sârma” de la Capul Midia, loc de lung şi chinuitor supliciu. Eliberat 

din lagărul de la Capul Midia, am ajuns acasă odată cu anul nou 

                                                           
7
 Lazăr Șăineanu, Dicţionar universal al limbei române, ediţia a VI-a,  Editura Scrisul 

Românesc,S.A., fost Samitca, 1926, p. 21, americă = pânză de bumbac proastă, neînălbită, 

adusă din localitatea America, un mare centru de industrie textilă de lângă Lipsca 

(denumirea slavă a oraşului german Leipzig). 
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1953, spre marea bucurie a mamei, care-şi încheiase suferinţa ce-i 

fusese căpătâi patru ani şi jumătate. Prezentându-mă la Miliţie, cum 

mi se recomandase, mi s-a comunicat că trebuie să mă prezint de 

două ori pe lună, la viză, neputând părăsi localitatea. La sfârşitul 

acestor ani de detenţie, mă apropiam de 29 de ani. Încheiam deci, o 

adolescenţă pe care, de-aş fi ştiut la începutul ei că va fi dăruită cu 

atâta suferinţă, nu aş fi crezut că o voi putea trăi. Acum, în 1953, 

când întorceam ochii şi mintea către ceea ce fusese, îndrăzneam să-

mi închipui că am învins brutalitatea prin răbdarea izvorâtă din 

trăirea rugăciunii, temeiul solidarităţii noastre, care-mi îmbogăţise cu 

mult starea spiritualităţii mele de dinaintea închisorii. De-abia după 

şase luni am reușit să-mi găsesc o slujbă, planificator la o 

cooperativă de frizeri, transferat, după câteva luni, la serviciul tehnic 

al unei cooperative de construcţie, unde am lucrat până la 30 martie 

1957. Mi-am reluat lecturile, urmând totodată şi ceea ce apăruse în 

răstimpul detenţiei mele. Devenit diplomat de stat, am fost repartizat 

în învăţământ în toamna anului 1957, prin dispoziţiile securităţii, în 

Dobrogea, la Şcoala Generală din comuna Văcăreni. Am funcţionat 

până la 17 aprilie 1959, când am fost rearestat.
8
 

 

 Din corespondența purtată până în data de 17 aprilie 1959, când a fost 

arestat din nou sub pretextul constituirii „unui grup subversiv, având scopul 

subminării regimului democratic” din România, s-au mai păstrat 40 de scrisori, patru 

dintre ele găsite în arhiva C.N.S.A.S. 

 Pe 16 martie 1956, Ion Tohăneanu, retras la Mâneciu-Ungureni, răspunde 

unei scrisori a nepotului său, Paul Păltănea, sfătuindu-l să nu se îndoiască „de 

sănătatea morală a Neamului nostru”, chiar dacă din „sarica geto-dacă am sărit în 

sky”, căci „măreţia şi eternitatea oceanului n-o alcătuiesc frământările de la 

suprafaţa apelor, ci ima vada adâncurilor insondabile şi imutabile”. Având 

încredere în posibilităţile intelectuale ale nepotului său, Ion Tohăneanu îl îndemna să 

rămână „credincios studiilor sale istorice”. (doc. 23) 

După câteva luni, pe 31 decembrie 1956, Paul Păltănea îi scria lui Ion 

Tohăneanu despre „destrămare sa sufletească accentuată”, despre dorinţa sa de a 

recâştiga entuziasmul de dinainte de anul 1948 şi „de a reface ceea ce răutatea 

altora îi distruseseră”. Regreta că nu i-a ascultat sfatul de „a alege cu mintea, nu cu 

sufletul”. (doc. 28) 

                                                           
8
 Paul Păltănea, Ferestre deschise, pp. 42-44. 
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Deosebit de interesantă a fost şi corespondenţa lui Paul Păltănea, din 1956, 

purtată cu profesorul de matematică al Liceului Vasile Alecsandri din Galaţi, Mihail 

Ioan, corespondenţă confiscată de Securitate şi folosită în cadrul anchetei penale din 

aprilie 1959, când Paul Păltănea a fost învinuit de legionarism. De fapt, 

corespondența cuprindea scrisori din care se desprindeau frământările profunde pe 

care Paul Păltănea le trăia în viaţa de familie. (doc. 24-27) 

  În perioada anilor 1953-1959, până la a doua arestare şi apoi condamnare, 

Paul Păltănea s-a dedicat studiului şi cercetării istoriei oraşului Galaţi, un proiect 

ambiţios pe care un alt istoric gălăţean din perioada interbelică, Gheorghe N. 

Munteanu-Bârlad, îl lăsase, în 1947, în faza de manuscris neprelucrat. 

 Două evenimente importante pentru familia lui Paul Păltănea au avut loc în 

anul 1957: naşterea unui copil, Basarab, şi repartizarea în învăţământ, la Şcoala 

generală din com. Văcăreni, în judeţul Tulcea de azi. 

Dedicat studiului, Paul Păltănea a solicitat informaţii despre istoria oraşului 

Galaţi la diverse biblioteci şi arhive din ţară şi străinătate, cum ar fi: Academia 

Română, Arhivele Naţionale Bucureşti, Biblioteca Documentară „Bathyaneum” din 

Alba-Iulia, Biblioteca Centrală Universitară Cluj, Muzeul Brukenthal, biblioteci din 

Budapesta, Varşovia, Moscova, Praga, Viena,. Lucra intens la elaborarea lucrării 

sale dedicată oraşului Galaţi, materializată mai târziu sub forma lucrării de doctorat. 

 

 

 

Corespondență (1946-1959) 

 

 

1 

Buc(ureşti), 22 VII (1)946 

Paule,  

 Când m-am despărțit de tine, ți-am promis o vizită la Cheia pe timpul cât vei 

sta acolo. Am vorbit prietenilor mei și au acceptat cu plăcere. Rămâne acum să 

vedem când venim. Cum este viața pe acolo? Deocamdată plec câteva zile la 

Scropoasa, la cabană, să mă odihnesc puțin; nu voi sta mult. 

 Tu ce faci? Cum îți place vacanța? Eu m-am plictisit. Ce-ai vorbit cu prof. 

Giurescu? Mai facem o excursie la toamnă? Tare mult mi-ar place! 

 Să-mi scrii și mie ce a-ți aranjat în privința aceasta și până atunci să-ți spun 

ceva, să nu râzi! Zilele trecute l-am întâlnit pe Dl. Horia Ursu și am înființat o 

Societate, la fel ca Siamezii  etc. E ceva...clasa I!! Îți trimit alături o invitație și ce 

vei avea de modificat, scrie-mi. Eu sunt secretara. Sediul îl vom avea la Cremvutzer 
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și la iarnă, „pentru folosul comunității”, vom da acolo ceaiuri. Nu e bine? Ba e bine! 

Pam! Pam! 

 Dacă ești în corespondență cu tânărul Giurescu
9
 sau cu alți colegi care crezi 

tu că merită să intre în Societatea noastră, înștiințează-l, și din partea mea îi poți 

înscrie. Vezi, vacanță, vacanță, dar nu neglija Societatea noastră tăcând. 

 Pe vară comunicăm puțin noi (Trubadurii) în scris; dă-le adresa mea și 

celorlalți Trubaduri să fim în curent cu ce se întâmplă, și la toamnă vom avea prima 

Adunare generală. Tu, de ai drum prin București, treci pe la mine să punem „Țara la 

cale”. 

Sănătate TrubadureL(ucia) Enache 

 

Inv.nr. 34.973 

 

2 

f.d. (1946) 

Societatea Trubadurul - Loco 

 

Domnule Coleg, 

 

 Urmând exemplul colegilor noștri constituiți în grupările „Siam”, „Antifoli”, 

„Salamandre”, am format și noi gruparea „Trubadurul” la care sunteți invitat să vă 

înscrieți făcăndu-ne plăcere. 

 Cu deosebită simpatie, 

 Trubadurii vă salută: 

 Horia Ursu, Președinte 

 Dinu C. C. Giurescu, Vice-Președinte 

 Paul Păltănea, Casier 

 Luci Enache, Secretară 

 Rika Anghelescu, Cenzor 

 

Inv.nr. 35.007 

 

3 

București, 10 August 1946 

Paule, 

 Îmi pare bine că scrisoarea mea a fost o surpriză pentru tine, și după cât se 

pare, plăcută. Eu deși așteptam răspunsul tău, totuși m-a bucurat primirea scrisorii și 

                                                           
9
 Dinu C. Giurescu, fiul lui Constantin C. Giurescu. 
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mi-a părut și mie o surpriză, întrucât a venit tocmai atunci când, drept îți spun, nu-l 

mai așteptam și voiam să-ți scriu la Galați.  

La Cheia n-am putut veni până acum și nici într-o săptămână nu plecăm 

acolo. Am fost pentru câteva zile la Carmen Sylva unde probabil mă voi mai duce 

după 15 august pentru 4 zile (am stat la Bușteni sâmbătă, duminică și luni, 

săptămâna trecută). 

 Mi-a fost imposibil să-mi conving grupul să meargă de acolo la Cheia (deși 

mi-ar fi plăcut mult să-ți fac o vizită) și am pornit pe munți. Am urcat pe la Schiel
10

 

la Cruce (şi) la Babe, am coborât la Peștera Ialomicioara și (apoi) pe Jepi. Atât am 

mers că am ajuns frântă la Bușteni. A fost o excursie minunată și mi-ar place s-o 

facem împreună cu câțiva colegi. Sunt poziții minunate. 

În gara Bușteni l-am găsit pe Tillea; fusese și el pe „Omul”. Mi-a spus că 

„Marele Trubadur”  îi dus la Carmen Sylva.  

În chestiunea înființării Societății e drept că a fost ideea mea, dar numele i l-

a dat prof. (Horia) Ursu. Despre funcția ce ți-am dat nu mă îndoiesc că o vei 

îndeplini așa cum trebuie. 

Nu încredințam posturi „importante” celor ce nu sunt capabili să le 

îndeplinească. Siamezilor nu le cer altceva decât să-ți dea ție voie să vii la noi, iar 

pentru noi, ceilalți să fie prieteni, ei păstrându-și organizația lor.  

În altă ordine de idei țin să-ți spun că ideea excursiei de la toamnă cred că-ți 

aparține și prof. (C.C.) Giurescu o va traduce în fapt. Salamandrele sunt amatoare de 

excursii așa că vor da concursul financiar de care ai nevoie.  

Și acum, examenul la Giurescu l-ai luat! Ce, după felul cum te-ai prezentat 

credeai că se putea să-l pierzi? sau…ai crezut că n-am să-ți răspund la scrisoare și 

atunci în felul acesta mă obligai să-ți scriu? Nu. Răspund ori de câte ori mi se scrie, 

mai ales prietenilor.  

La revedere, Lucia Enache 

Rândul viitor îți scriu mai mult, acum mă grăbește sora mea să mergem în 

oraș. 

 

Inv.nr. 34.974 

 

                                                           
10

 Traseul Jepii Mari sau Schiel. 
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Legitimația de diplomat universitar (duplicat) a lui Paul Păltănea (Muzeul de Istorie 

„Paul Păltănea”, Galați) 

 

4 

19 Iulie 1948
11

 

 

Dragă Măicuță 

 Am scris pentru mata și Maya
12

 câteva rânduri la care nu am primit nici 

răspuns până astăzi. Eu sunt complet sănătos și să nu duci în această privință nici o 

grijă. Nu știu însă nimic despre mata iar despre Maya deasemenea. Coca a venit de 

la București? A adus lucrurile  care te rugasem să-i comunici să le aducă acasă? 

Dragă măicuță să-i comunici te rog Mayei că am niște cărți împrumutate la 

eleva Ioana Georgeta și un dicționar Francez-Român la eleva Avram Gh. și să 

strângă ea aceste cărți. 

Măicuță, bună soarta și anul acesta ți-a azvârlit în drumul aspru al vieții 

Dumitale o altă suferință. Nu descuraja dragă măicuță, Dumnezeu are grijă de toată 
                                                           
11

 Scrisoare însoţită de o adnotare târzie a lui Paul Păltănea: „Scrisoare adresată mamei mele 

şi logodnicei mele Maria Şerban; împrejurările au făcut ca să nu ne căsătorim după eliberarea 

mea din închisoare din penitenciarul Galaţi. Scrisoarea a fost transcrisă de Maica mea 

Valeria, pentru că originalul i l-a transmis Mayei, care, fiind originară din Transilvania 

(comuna Răciu, jud. Mureş), plecase de la Barcea, unde avea catedra, acasă”. 
12

 Maria Şerban, logodnica din acea perioadă a lui Paul Păltănea. 



  DANUBIUS XXXVIII 454 

lumea și într-o zi sufletul dumitale bun și cald fi va îmbrăcat în frumoasa și 

mătăsoasa haină a bucuriei și mulțumirii sufletești. 

Și cred că Dumnezeu îmi va da zile și sănătate să ies din această grea 

încercare și atunci voi putea răsplăti toată truda și suferința Dumitale. Sănătate dragă 

Măicuță. 

Aștept vești de la mata.  

 

Sărut mâna, Paul 

P.S. La eleva Ion Georgeta este cartea cu titlu România și Bulgaria. 

Transmite sănătate lui nenea Mitică
13

, tanti Milica
14

 și Ghighi
15

. 

 

Dragă Maya, 

De aici ţi-am mai scris câteva rânduri la care eu n-am primit de la tine nici o 

veste. Peste reala depărtare, gândurile mele aşterne zi şi noapte drumuri lungi 

căutându-te ... , şi ei, credincioşi prieteni, te regăsesc în liniştea vieţii de la ţară, acea 

fată bună şi liniştită. De la tine aceste gânduri pornesc să caute cele două icoane 

sfinte ale vieţii noastre: Măicuţa ta şi Măicuţa mea şi apoi se reîntorc iarăşi la mine 

povestindu-mi impresii din călătoria lor, pentru ca apoi să pornească iarăşi. 

Nu-ţi pierde speranţa dragă Maya. Va veni şi ziua când voi fi iarăşi lângă 

tine şi lângă cei dragi ai noştri şi atunci vom putea relua liniştita noastră viaţă 

întreruptă pentru o clipă. 

Dragă Maya, pentru toate câte mi-ai trimis eu îţi mulţumesc din tot sufletul. 

Eu sunt complet sănătos şi să nu duci în această privinţă nici o grijă. Ce face 

tanti Rozalia şi unchiul Octav? Ei au mai plecat în Ardeal? Transmite-le din partea 

mea multă sănătate. Scrie şi Măicuţii din Ardeal câteva rânduri şi spune că-i trimit 

multă sănătate. 

Sănătate dragă Maya. 

Cu toată dragostea, Paul 
 

5 

7 IX 1948
16

 

Dl Prof. Paul Păltănea,                                Dnei Valeria Păltănea 

Internat politic                                             Pasagiul Esculap, nr.1 

Penitenciarul principal Aiud -  Jud. Alba                               Galați 

         

Scumpă Măicuță și Maya, 

Am primit c.p. de la voi. Eu sunt sănătos și să nu duceți nici o grijă. 

Mâncarea este suficientă. Totuși dacă ai posibilități să-mi mai aduci câte ceva. 

                                                           
13

 Ion Tohăneanu, unchiul după mamă al lui Paul Păltănea, director al Liceului. 
14

 Milica (Coca) Moldoveanu, verişoara lui Paul Păltănea. 
15

 Gheorghe Tohăneanu, fiul lui Ion Tohăneanu. 
16

 Adnotare târzie a lui Paul Păltănea: „Prima carte poștală expediată din închisoarea Aiud”. 
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Pachetele nu se primesc decât aduse personal la închisoare de o rudenie de gr. I. 

Pentru aceasta te duci la Primărie să-ți dea o adeverință că ești mama mea. Să ai la 

mata și Biroul de Populație. Pachetele se primesc numai la 1 și 15 ale fiecărei luni. 

Ca lenjerie să-mi mai aduci 2 cămăși, dacă poți fă din americă, 2 ismene, 2 costume 

flanelă, jacheta de lână. Ciorapi de lână și bumbac. Dacă ai bani cumpără o pereche 

de pâslari. Ca alimente poți să-mi trimiți: pâine făcută pesmete, brânză frământată, 

zahăr, cașcaval, șuncă, marmeladă, etc. 

Acestea să fie împachetate numai în hârtie și cutie de carton. Se primește o 

cantitate de 10 kg. Adu-mi te rog niște aspirine, chinină, piramidon, salicilat, praf 

D.D.T., săpun de rufe și mâini și pastă de dinți. Eu pot scrie numai o scrisoare pe 

lună. D-voastră puteți de asemenea să-mi scrieți. Sănătate la toți cei dragi! 

Sărut mâna. 

Vă îmbrățișează cu mult drag, Paul 

1 c.p. pe lună 

 

Inv.nr. 34.978 

 

6 

Barcea, 10 octombrie 1948
17

 

 

Dna Valeria Păltănea                                                 Dlui Prof. Paul Păltănea,                                     

Pasagiul Esculap, nr.1                                                      Internat politic 

Galați                                                                  Penitenciarul principal Aiud   

                                                                                          Jud. Alba 

 

Scumpu(l) măicuții, 

Acasă am ajuns bine, puțin cam obosită la Coca la cămin m-am odihnit 

câteva ore. Ți-am adus cașcaval, șuncă, pesmet, zahăr, unt 2, lămâi tot 1 kg, 1 

cămașă, 1 chilot, 1 prosop, 1 f(ață) de pernă, 2 batiste, 2 perechi ciorapi (pâslari îți 

vin?), 2 b(ucăți) săpun, pastă și jachetă de lână, medicamentele cerute; în plus 1 

sticlă alcool și un f(lacon) Vigantol. Știi cum iei? Vigantolul,   7-8 picături pe zi.  

Nelu e cu serviciu pe la Bujoru. Să mă aștepți pe la 1 Noiembrie. Ești 

sănătos? Toți ai noștri sunt bine! Măicuța ta îți dorește sănătate din tot sufletul. 

Dragă Paule, am primit c.p. trimisă de la Galați și-mi pare bine că eşti 

sănătos. Eu am fost în Ardeal și am stat o lună. Măriuca este sănătoasă și-ți dorește 

și ea multă sănătate. Zilele acestea aștept și numirea în învățământ. La istorie și 

                                                           
17

 Adnotare târzie a lui Paul Păltănea: „Carte poștală de la mama mea și de la logodnica mea. 

Eram la data expedierii în închisoarea Aiud. Această scrisoare ca și următoarea, le-am păstrat 

ascunse în cozorocul unei șepci pe care am avut-o cu mine, vreme de 4 ani, până la eliberarea 

mea de la Canal – Capu Midia, 30 Decembrie 1952”. 
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geografie a fost numit un profesor de la Buzău. Însă nu vine deoarece acest post 

rămâne liber. Multă sănătate de la tanti şi de la unchiul 

Îți doresc sănătate multă dragă Paul. 

Aștept răspuns. 

Măicuța și Maya 

 

Inv.nr. 34.982 

 

7 

3 XI 1948 

 

Dna Valeria Păltănea                                                Dlui Prof. Paul Păltănea                     

Pasagiul Esculap, nr.1                                                    Internat politic 

Galați                                                               Penitenciarul principal Aiud   

                                                                                         Jud. Alba 

 

Dragă Paule, 

 

Eu sunt la Răciu de 3 zile, sunt numită la cursul elementar într-o comună la 

distanță de 3 km de Răciu. Mămica e sănătoasă și-ți dorește și ție la fel. Îți doresc 

sănătate multă. 

Maya  

 

 

8 

6 XI 1948
18

 

Scumpu(l) măicuții,  

De la tine am plecat luni seara. Marți am fost la Răciu și de acolo am plecat 

miercuri. Acasă am găsit-o pe Coca căci i-a amânat cursurile. Maya aceiași fată bună 

cum o știi; Nelu a plăcut-o mult. Am primit de la tine o cămașă și 2 chiloți. Eu ți-am 

adus 3 kg slănină, cașcaval, zahăr, 3 șocolate, usturoi, pesmet. Un dos saltea, îl 

păstrezi că e a lui Bărlică, o pătură galbenă, 3 buc. săpun, pastă, cremă, perie, ciorapi 

2 perechi, 1 cămașă, faţă de perină, prosop, batistă, țigări, jambiere, o bască, costum 

flanelă, pulover cu mâneci. C.P. de la tine din 15 oct. (1948) am primit-o. Mă bucur 

că ești sănătos. Dl Dr. Metaxa și Marcovici îţi trimit multă sănătate. La fel și cei de 

                                                           
18

 Adnotare târzie a lui Paul Păltănea: „Carte poștală semnată de logodnica mea, Maria 

Șerban, mama Valeria, și o verișoară Milica (Coca) Moldoveanu”. 
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sus. Eu sunt sănătoasă. Mă rog lui Dumnezeu zi și noapte să-ți dea sănătate și mie 

putere. Măicuța ta te dorește mult. 

Sănătate și noroc mult 

Coca 

 

Inv.nr. 34.979 

 

 

9 

9 noiemb(rie) 1948 Aiud  

 

Prof. P. Păltănea, K(arcera) 780                                   Dnei Valeria Păltănea 

Internat politic                                                              Pasagiul Esculap, nr.1 

Penitenciarul principal Aiud                                                      Galați 

Jud. Alba 

 

Scumpă măicuță și dragă Maya, 

Astăzi am primit c.p. de la matale și Maya. Pentru luna viitoare poți să-mi 

trimiți colet poștal, dar trebuie să pui un certificat dat de Primărie că ești mama mea. 

Pe dec(embrie) îmi trimiți tot 6 kg, adică 5 kg slănină, ½ kg unt topit și ½ kg zahăr. 

Alte dulciuri nu-mi trimite; îmi cumperi o periuță pentru dinți. Tot ce mi-ai trimis 

am primit. Îți mulțumesc pentru cele ce mi-ai trimis. Eu sunt sănătos. Nu duce nici o 

grijă. Zi și noapte mă rog la Dumnezeu să-ți dea sănătate și putere. Deci îmi trimiți 

prin poștă în jurul datei de 1 decembrie – după această dată.  

Dragă Maya, mă bucură vestea că te-ai apropiat de casă. Sănătate mamei. La 

26 III e ziua ta. La mulți ani dragă Maya. Sperăm că bunul Dumnezeu ne va ajuta să 

trecem prin acest impas și să ne reluăm viața noastră. Multă sănătate dragă Maya.  

Măicuță, transmite sănătate Domnului Dr. Metaxa și celor de sus. Sănătate 

lui Nelu, și lui Coca îi urez spor la muncă. 

Sărut mâna vă îmbrățișez cu toată dragostea  

Paul 

P.S. Măicuță, îi trimiți cartea poștală și Mayei. 

 

Inv.nr. 34.976 
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10 

15 Noiembrie 1948
19

 

 

Dl Prof. P. Păltănea, K.780                                        Dnei Valeria Păltănea 

Internat politic                                                   Pasagiul Esculap, nr.1, Galaţi 

Penitenciarul principal Aiud  

Jud. Alba 

 

Scumpă măicuță, 

 

Astăzi am primit c.p. de la D-voastră. Eu sunt sănătos. Am primit tot ceea ce 

mi-ai trimis. Îți mulțumesc din suflet pentru cele ce mi-ai adus și nu voi uita 

niciodată marele sacrificiu ce l-ai făcut pentru mine. Zi și noapte mă rog la bunul 

Dumnezeu să-mi dea sănătate să-ți pot răsplăti, așa cum se cuvine, marea jertfă.  

La 1 Noiembrie îmi aduci tot 6 kg – să fie grăsime mai multă, nu uita să ai 

actele necesare. Mă bucur că Nelu s-a apropiat de casă. (...)
20

 Totdeauna să-mi 

trimiți o c.p. pentru răspuns. Ce face Ghighi? Sănătate lui Nenea Mitică, tanti și 

Ghighi. Sănătate lui și lui Gelu, multă sănătate măicuță. 

Dragă Maya, vestea ta m-a bucurat. Iertați-mă cu toți pentru suferința pe 

care ați avut și nu-ți piede curajul. (...)
21

 Crede în Dumnezeu și la el vom găsi cu toții 

mângâiere.  

Sănătate mamei. Sănătate unchiului şi tanti Rozaliei.  

Multă sănătate dragă Maya.  

Mămico fă-mi o tichie de lână pentru dormit și jambierele. 

Vă îmbrățișează cu toată dragostea 

Sărut mâna 

Paul 

C.P., 1 de răspuns; plicuri nu se admit. 

 

Inv.nr. 34.980 

 

 

                                                           
19

 Adnotare târzie a lui Paul Păltănea: „Carte poștală expediată din închisoarea Aiud. 

Ștersăturile sunt ale cenzurii”. 
20

 Text cenzurat de către ofițerul politic. 
21

 Idem. 
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11 

Aiud, 10 Decembrie 1948
22

 

 

Dl Prof. P. Păltănea, K.780                                          Dnei Valeria Păltănea 

Internat politic                                                              Pasagiul Esculap, nr.1 

Penitenciarul principal Aiud                                                     Galați 

Jud. Alba 

 

Scumpă Măicuță și Maya, 

Am primit coletul trimis în bună stare și c.p.. Îți mulțumesc din suflet pentru 

celșe trimise. Dacă mai ai posibilitate la 2 ianuarie îmi faci un colet tot cu 6 kg 

slănină, unt topit, usturoi, ciorapi de lână, săpun, 3 c.p. și 100 gr. Tutun II vărsat în 

pungă și foiță, certificat și 10 lei. Eu sunt sănătos.  
Scumpă Măicuță și Maya, poate 1949 va fi mai bun cu noi; credeți în bunul 

Dumnezeu căci la El este nădejdea. În ziua Sfântă a Nașterii Domnului rugați-vă și 

pentru mine.  

Mă bucur că tanti Rozalia și Nelu sunt la noi. Unchiul Octav e la Barcea? 

Sănătate lui Paulică și Gelu și celor de sus. Ghighi a rămas la Galați? Pantofii și 

hainele mă țin. De palton n-am nevoie. Multă sănătate tanti Rozaliei, Nelu și Coca.   

Scumpă Măicuță și dragă Maya, vă doresc sănătate.  

La 31 a.c. aprinde și pentru mine o lumânare la mormântul Anetei. Vă 

doresc la toți sărbători fericite și  „La mulți ani!”. 

Sărut mâna, Paul 

 

Inv.nr. 34.981 

12 

10 decembrie 1948
23

 

 

Deț(inut) Drept Comun, K. 697                                         Dnei V. Păltănea 

Popescu D. Emilian                                                      Str. Pas. Esculap, nr.1 

Penitenciarul principal Aiud                                               Galați 

 

Scumpii mei și drăgălașă mamă! 

Aflați că sunt bine, m-au bucurat cele primite – scriindu-vă că mă aflu 

sănătos, ceiace vă doresc la toți în special lui Paulică și Gelu. Am scris unui avocat, 

                                                           
22

 Adnotare târzie a lui Paul Păltănea: „Ultima carte poștală expediată din închisoarea Aiud. 

La 15 decembrie 1948 am fost transferat la Ocnele Mari”. 
23

 Adnotare târzie a lui Paul Păltănea: „Carte poștală trimisă de un deținut de drept comun, 

care lucra la administrația închisorii Aiud, mamei mele cerându-i lucruri în numele meu, 

bineînțeles fără ştirea mea. Nu a avut noroc, căci în scrisoarea mea, tot din 10 decembrie 

1948, precizam să nu-mi trimită lucruri de îmbrăcăminte, pe care de altfel le ceruse acest 

deținut”. 
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rudă și bun prieten, să se ocupe de proces, care, anticipat, mi-a promis că va face 

toate demersurile să fiu liber precis în februarie cel mai târziu. 

Rog trimite-mi paltonul și un colet cu alimente putând primi oricât, fiind 

deținut de drept comun, să nu fie conserve și miere de albine; 4 kg slănină, 3 kg 

salam uscat, pâine prăjită, unt și ceea ce veţi crede, până la 30kg, şi paltonul, o 

cămaşă lungă, un indispensabil, un pulover cu măneci şi 400 ţigări, 3 caiete 

dictando, fiindu-mi necesare; trimite 1000 lei 

Scumpă maică te îmbrăţişez.  

Sărut mâna, Paul 

 

 Inv.nr. 34.977 

 

13 

1 ianuarie 1949, Ocnele Mari 

 

Dl Prof. Paul Păltănea, K. 269                                     Dnei Valeria Păltănea 

Internat politic                                                              Pasagiul Esculap, nr.1 

Penitenciaru Ocnele Mari – Lagăr                                  Galați 

Jud. Vâlcea 

 

Scumpă Măicuță și Maya, 

 

Eu sunt de la 15-XII aici și sunt sănătos. Trimiteți-mi 3 kg. alimente (2 kg. 

slănină, ½ unt și ½ untură cu jumări, usturoi) și 400 țigări Naționale. Totodată 

trimite prin mandat 200 lei, iar în colet pune 20 lei pentru taxă. Scrie-mi imediat și 

atașează și o c.p. Trimite și niște untură de pește și polivitamine 20 de pilule. Și 

săpun și pastă de dinți și un inventar la cele din colet. 

La mulți ani și sănătate tuturor! 

Sărut mâna, Paul 

 

Inv.nr. 34.986 

 

14 

8 Februarie1949, Ocnele Mari 

 

Dl Prof. Paul Păltănea, K. 269                                     Dnei Valeria Păltănea 

Internat politic                                                              Pasagiul Esculap, nr.1 

Penit(enciarul) Ocnele Mari                                                          Galați 

Jud. Vâlcea 

Scumpă Măicuță și Maya, 

Am primit coletul în bune condițiuni și c.p. și banii de care m-am bucurat. 

Eu sunt perfect sănătos. Dacă mai ai posibilități trimite-mi și pe luna Februarie un 
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colet de 3 kg – 2 kg slănină și 1 unt - și în plus 10 buc. usturoi, 15 cepe mari și 15 

mere mari.  

Ca medicamente trimite-mi untură de pește, vaccin antitific
24

 și T.A.B.
25

, 

vitamine, sulfamide, vată 100 gr. Puse într-o traistă și 2 feșe pansament, săpun, 

pieptene, pastă de bărbierit, spirt, picături Davila, cremă, șireturi, ață, un costum 

flanelă și ciorapi.. Țigările mi-au folosit, trimite-mi tot atât 20 pac(hete). La 25 

Februarie pune-mi alt colet. Tot 3 kg. (slănină și unt) aceiași cantitate și țigări. În 

colet pui o c.p.. Pentru medicamente îți scriu în c.p. de pe Martie. Ce mai e pe 

acasă? De la Maya mai ai vești? Vă doresc la toți multă sănătate. 

Sărut mâna, 

Paul 

P.S. Pe corespondență și colet pui numărul de carceră. Paul 

 

Inv.nr. 34.987 

 

15 

3 III 1949, Ocnele Mari 

 

Dl Prof. Paul Păltănea, K. 269                                     Dnei Valeria Păltănea 

Internat politic                                                              Pasagiul Esculap, nr.1 

Penit(enciarul) Ocnele Mari                                            Galați 

Jud. Vâlcea 

 

Scumpă Măicuță și Maya, 

 

Am primit c.p. și cele două colete pt care îți mulțumesc. Dacă mai poți face 

față atâtor necazuri, mai trimite-mi la 26.III., un colet (de) 3kg – slănină, unt într-o 

cutie de tablă, câteva mere și calciu, D.D.T., 1 kg sirop concentrat de casă, cremă, 

șireturi, pastă, lapte condensat. De untură de pește nu mai am nevoie. Eu mă simt 

bine. Sunt perfect sănătos.  

Draga Maya se împlinește un an de când bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat 

prietenia noastră. Regret că te-am făcut să suferi atât, dar încrede-te în Dumnezeu și 

vom scăpa și din aceste suferințe. Îți mulțumesc și pentru cele trimise. Mulțumesc și 

lui Gelu. Lui Paulică îi doresc sănătate și reîntoarcerea tăticului acasă. Condoleanțe 

                                                           
24

 Vaccin împotriva febrei tifoide. 
25

 Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene și antireumatice. 
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d(omnu)lui Doctor. Felicitări lui Ghighi și sănătate celor de sus. De bocanci nu am 

nevoie. Dacă ai bani trimite-mi încă 500 lei. Unchiul de la Tecuci cu postul […]
26

  

Multă sănătate mamei din Ardeal. Trimite și 20 pac(hete) de țigări. 

Vă doresc sănătate și vă îmbrățișez 

Sărut mâna, Paul 

 

Inv.nr. 34.983 

 

16 

București, 9 III 1949
27

 

Tanti dragă, 

  Niciodată Paul nu uită ca în ziua de azi să nu-ți facă urările cuvenite. Astăzi 

când el este departe, când libertatea-i îngrădită, când doar gândurile lui pot ajunge 

până la mata – astăzi când sufletul ți-e învăluit de durere, când se pare că toate 

necazurile din lume     s-au adunat să te întunece – Astăzi, tanti dragă, mai mult ca 

ori când aș dori să rup din pomul vieții – rămurelele bucuriei – să le fac mănunchi și 

să ți le trimit peste depărtări – aș vrea ca din nou voia bună și zâmbetul mulțumirii 

să-ți însenineze fața. Aș vrea ca mâinile matale darnice, să îmbrățișeze cât mai 

curând umerii – tineri și apăsați de grele încercări ai lui Paul. 

 Coca 

 

Inv.nr. 35.023 

 

17 

5  IV 1949, Ocnele Mari 

 

Dl Păltănea Paul                                                             Dnei Valeria Păltănea 

Internat politic                                                               Pasagiul Esculap, nr.1 

Penit(enciarul) Ocnele Mari                                           Galați 

Jud. Vâlcea 

 

Scumpă Măicuță și Maya, 

Iartă-mă că am uitat să te felicit de ziua Dumitale, dar eu nu te-am uitat. Am 

primit c. P. și coletul cu tot ce mi-ai trimis pentru care îți mulțumesc. Eu sunt perfect 

sănătos. Dacă mai ai posibilitatea la 26. IV. expediază-mi un colet (de) 3 kg, 2 kg 

slănină afumată, 1 kg unt topit, cozonac, ouă roșii, ceapă, usturoi, mere, vitamina C, 

                                                           
26

 Text cenzurat de către ofițerul politic. 
27

Adnotare târzie a lui Paul Păltănea: „Scrisoare adresată de verișoara mea Milica 

Moldoveanu mamei mele. Era atunci studentă la București”. 
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sulfamide, calciu, spirt, pastă, săpun, ață, o traistă mare de sfoară pentru bagaj, 

bască, tocuri de cauciuc nr. 13 cu cuie, pantaloni scurți de doc, papuci, 1 kg lapte 

praf, sirop, ciorapi, batiste, 30 pac. țigări.  

Unchiul Octav a venit de la Tecuci? Cei de sus ce fac?  

Nu știu dacă de Sfintele Paști voi fi acasă. În noaptea Sfintă a Învierii rugați-

vă și pentru mine. Bunul Dumnezeu să vă întărescă să puteți suporta toate greutățile.  

Dragă Maya și Măicuță vă doresc multă sănătate.  

Mamei și mătușii Rozalia de asemenea.  

Nu uita să-mi trimiți plasă pentru bagaj și o C. P.  

 

Sărbători fericite! 

Vă îmbrățișez cu toată dragostea, Paul 

 

Inv.nr. 34.983 

 

18 

8 Mai 1949, 

Ocnele Mari 

 

Dl Prof. Paul Păltănea, K. 269                                     Dnei Valeria Păltănea 

Internat politic                                                              Pasagiul Esculap, nr.1 

Penit(enciarul) Ocnele Mari                                            Galați 

Jud. Vâlcea 

  

Scumpă Măicuță și Maya, 

 

Am primit cele 2 colete cu tot ce mi-ai trimes și c.p. pentru care îți 

mulțumesc din suflet. Eu sunt perfect sănătos. La 27 mai expediază-mi, dacă mai ai 

posibilitatea, un colet de 3 kg, slănină și unt – sirop, puțină halva și dulciuri, țigări, 

pastă de dinți săpun față, cremă Niveea, toate într-un singur pachet.  

Lui Ghighi îi urez de ziua numelui și nasterii, ani mulți fericiți. Felicitări 

Dlui Dr. Malaxa de ziua numelui. Lucrurile mele și cărțile de la Buc(urești) le-ați 

luat? Cumpără-mi te rog, dar nu-mi trimite aci, revista „Studii” nr. III, IV 1948, I 

1949 și următoarele.  

Scumpă Măicuță și Maya, se împlinește un an de când sufletul nostru s-a 

îmbrăcat cu haina suferinței și a durerii; nădăjduiți în bunătatea lui Dumnezeu și 

poate va veni și ziua revederii.  
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Dragă măicuță și Maya vă doresc multă sănătate. De asemenea Mariei, 

mătușii Rozalia și unchiului Octav la fel. Sănătate lui Gelu, Paulică, familiei Maxim, 

Bărlica Nelu și Coca. 

Sărut mâna, Paul 

 

Inv.nr. 34.975 

 

 

19 

Ocnele Mari, 3 iunie 1949 

 

Dl Păltănea Paul K. 269                                                 Dnei Valeria Păltănea 

Internat politic                                                              Pasagiul Esculap, nr.1 

Penit(enciarul) Ocnele Mari                                           Galați 

Jud. Vâlcea 

 

Scumpă Măicuță și Maya, 

 

Am primit c.p. și coletul  cu tot ce mi-ai trimis. Eu sunt sănătos. M-a supărat 

câtva timp reumatismul ca și anul trecut. De aceea te rog dacă mai ai posibilități 

trimite-mi cum primești c.p. un colet cu 50 pastile Kerosal, calciu, vitamine, 2 kg, 

praf lapte, pesmet, miere cu salicilat ½ kg, cu rețeta pe sticlă, spirt, un borcan cu 

muștar cremă. Iar la 27. iunie coletul cu cele 3 kg, 2 slănină, 1 unt proaspăt, praf 

lapte, calciu, pesmet de cozonac, țigări și 1 kg miere cu salicilat cu rețeta.  

Deci ai fost bolnavă? Cum te împaci cu serviciul? Maya ce face? E 

sănătoasă? Vă urez vacanță plăcută.  

Scumpă Măicuță și Maya, nădăjduiți și rugați-vă la bunul Dumnezeu căci se 

pare că revederea se apropie. Dacă poți interesează-te la Inspectoratul de Siguranță 

de situația mea. Multă sănătate Mamei și Mayei, unchiului Octav, mătușei Rozalia. 

Sănătate celor de sus.  

Multă sănătate măicuță! 

Sărut mâna 

Vă îmbrățișează, Paul 

P.S. La primul colet pune-mi și niște țigări 

 

Inv.nr. 34.985 
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Paul Păltănea, fișă din dosarul de deținut politic (Arhivă CNSAS) 
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5 ianuarie 1950, Ocnele Mari
28

 

 

Dl Păltănea Paul K. 269                                                Dnei Valeria Păltănea 

Internat politic                                                              Pas. Esculap, nr.1 

Penit(enciarul)Ocnele Mari                                             Galați 

Jud. Vâlcea 

 

Scumpă Măicuță și Maya 

  

 La mulți ani! 1950 să vă aducă mulțumire sufletească și reevederea dorită. 

Trimite-mi, în limita posibilităților, un pachet cu îmbrăcăminte, bocanci cu talpă 

dublă și blacheuri, 2 perechi  ciorapi lână și 2 bumbac, 2 cămăși de finet cu mânecă 

lungă, 2 genunchiere, ață albă și neagră mosor mare și bobine pentru țesut ciorapi, 

un ghem lână pentru țesut, un metru americă, un penson mare pentru bărbierit, un 

pluș, talpă cauciuc, cuie lemn și tocuri, cremă unsoare pentru bocanci 2 cutii.  

Mayei toată dragostea și sănătatea. Mamei la fel.  

Măicuță îți doresc multă sănătate. Aceleși urări celor dragi. Eu sunt sănătos. 

Vă sărut, Paul 

 

Inv.nr. 34.988 
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Capul Midia, 15 noiembrie 1951
29

 

 

Dl Păltănea Paul                                                           Dnei Valeria Păltănea 

Căsuța Poștală nr.16                                                    Pas(ajul) Esculap, nr.1 

Of. Constanța                                                                  Galați 

 

Dragă Măicuță și Maya, 

 

Eu sunt sănătos și am primit cele trimise, dar mai am nevoie de alte lucruri 

dacă mai ai posibilitate astfel: o pereche de pantaloni de postav cu bazoane la 

genunchi și spate, bluză bleumarin căptușită cu monton, o manta de ploaie cu glugă, 

o salopetă de doc – bluză și pantaloni, încă o cămață de finet și o pijama, chiloți, o 

                                                           
28

 Adnotare târzie a lui Paul Păltănea: „Ultima carte poștală expediată din închisoarea Ocnele 

Mari. După această dată s-a suspendat dreptul la corespondență”. 
29

 Adnotare târzie a lui Paul Păltănea: „Prima carte poștală expediată de la Canal – Capu 

Midia. Eram aici de la 15 Decembrie 1950”. 
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pereche izmene de monton, un brâu lung și lat, genunchiere de lână, fular, căciulă, 2 

h, pantaloni scurți de doc, 2 perechi ciorapi bumbac, 2 perechi obiele monton, cizme 

cauciuc pentru noroi, opinci sau sandale pentru vară, pingele, placheuri, tecsuri
30

, 3 

prosoape, 2 batiste, 3 cutii cremă neagră nr. 3, 3 cutii unsoare, o perie aspră pentru 

noroi, perie de haine, periuță de dinți, periuță pentru cremă, săpun față, rufe și ras, 4 

tuburi pastă de dinți, lame ras 10 buc., aparat de bărbierit, oglindă, pămătuf, un 

passe-montagne[
31

], papuci  de casă, o pătură, șireturi de curele, petece de ștofă, 1 m 

americă, curea, lână pentru țesut, testea de ace, potcoave, vaselină pentru mână, 

hârtie higienică. Toate acestea le așezi într-un geamantan mare de lemn cu lacăt. 

Poate găsești și niște untură de pește.  

Maya are de la mine toată libertatea.  

Dragă Măicuță,  îți doresc multă sănătate și mulțumesc pentru cele trimise.  

Sănătate la cei dragi! Vitamine. 

Sărut mâna, 

Paul 

 

 Inv.nr. 34.989 

 

22 

23 Octombrie 1952 

 

Dl Păltănea Paul                                                            Dnei Valeria Păltănea 

Căsuța Poștală nr.16                                                       Pasajul Esculap, nr.1 

Of. Constanța                                                                  Galați 

 

Scumpă Măicuță și Maya, 

 

Eu sunt sănătos și am nevoie de o serie de obiecte de îmbrăcăminte: 3 

cămăși, 3 izmene, 3 chiloți, o haină, un pantalon gros, bocanci nr. 46, talpă pingele- 

2 perechi, plachiuri, potcoave, trecsuri, 2 prosoape, batiste, ciorapi de lână și 

bumbac, un trening bleumarin-costum complet, costume flanelă, cizme cauciuc nr. 

46, săpun rufe 2 kg, săpun față 5 buc., pastă de dinți 5 tuburi, săpun ras, obiele, 

cojoc lung trei sferturi și cu măneci și guler, mănuși de cojoc îmbrăcate cu pânză, 

manta de ploaie, medicamente: sulfamidă, vitamine, untură pește, aspirină, 

pansament, vată, pastile contra diaree, calciu amestecat cu zahăr, praf de lapte și 

ouă, sirop tonic.  

                                                           
30

 Tecsuri = cuie mici de metal pentru fixarea pingelor sau a tocurilor încălţămintei. 
31

 Passe-montagne = căciulă (cagulă) care lasă descoperiţi nasul şi ochii. 
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Pachetul cu îmbrăcăminte îl expediezi până la 15 noiembrie. Am dreptul și 

la pachet cu alimente. Îmi pui alimente consistente și țigări.  

La 21 Noiembrie, poți veni la vorbitor cu autorizație pentru zona de 

frontieră de la miliție; îmi aduci alimente și țigări și fructe. 

Sărut mâna, 

Paul 

Aștept răspuns.  

Sărutări Mayei 

 

Inv.nr. 34.990 

 

23 

Mâneciu-Ungureni, 16 martie 1956 

 

Scrisoarea ta Paule îmi fu o revelaţie şi o mare doză de entuziasm îmi aduse. 

Care va să zică, sufletul tău tânăr, îngrijorat, pipăie şi cumpăneşte ziua de mâine a 

Neamului nostru! 

Nu uita, ţi-am mai spus: oricâte neguri ar oboi Soarele, a-l desfiinţa nu sunt 

volnice. E adevărat, lumea a ajuns, în majoritate, să alerge după „panem et 

circuses”. 

Copilăretul pare alunecat spre nulitate; gingăşia şi copilăria par a se fi 

scofârşit. Ca nişte solzi pare a se fi aşezat pe anişorii aiştea diafani, colbul spoitului. 

Minerva pare a fi fost prăvălită din jilţul ei de lumină, iar în locul ei ridicate în 

huiete, pumnul şi laba şi bicicleta! Pullulans juventus evohe! 

Până şi trandafirul feminin, pudicitia
32

, se întunecă treptat, treptat. 

Dar, nu te îndoi de sănătatea morală a Neamului nostru. Aiastă gălăgie 

exterioară n-a atins fibra tainică, transcendentă, a Fiinţii lui morale; pojghiţa n-are 

trăinicie. 

Ce vrei? Din sarica
33

 geto-dacă am sărit în sky! Ne trudim să „băieţim” 

fetele; am băgat sfiiciunea fetiţei în cizme şi le-am încins cu centilon; le-am trântit 

şapca pe cosiţele cosânzenice şi le-am urcat pe locomotive. Le-am „egalat” cu 

bărbaţii până vom ajunge „unisenzuali”.  

Naiba-i! Măreţia şi eternitatea morală a Neamului nu este pe dinafară. 

Măreţia şi eternitatea oceanului n-o alcătuiesc frământările de la suprafaţa 

apelor, ci „ima vada”
34

 adâncurilor insondabile şi imutabile. 

Acolo, grăieşte şi hotărăşte sângele. Aiasta nu se tulbură de huietul de la 

                                                           
32

 Pudicitia = virtute, pudoare. 
33

 Lazăr Șăineanu, op. cit., p. 567, sarică = haină lăţoasă a mocanilor şi muntenilor. 
34

 Ima vada = obscur. 



DANUBIUS XXXVIII   469 

suprafaţă. Pleava, ridicată de vânt, poate luci câteva clipe în Soare. Dar, Vântul 

alinându-se, pleava cade în târnă si se pierde. 

„Unde ni sânt visătorii”? lui Vlahuţă. O să-i vezi răsărind ca Parsifal
35

, 

doborând Capua. 

Vor răsări din văi, din ponoare, strălucind în armura istorică a Neamului. 

Sudoarea şi promiscuitatea, din sporturi şi danţuri, se vor zbici
36

 la prima 

suflare a Zefirilor. 

Râmâi credincios studiilor tale istorice. 

Cu sănătate, 

Mătuşa Susana. 

Rândurile aistea sunt răspuns la scrisoarea ta, după filmul „Viaţa lui G. 

Verdi”. 

Uitată într-o carte, dădui acum abia de dânsa. Primeşte-o în aceeaşi 

prospeţime, ca şi când ai fi citit-o imediat, atunci. 

Pe aici, încă iarnă grea şi îndârjită. 

 

Dragă Valerico, Paul şi Jana, 

 

Fiindcă a scris Nenea Niţică
37

, adaug şi eu 2-3 cuvinte. Iarna grea şi lungă 

ne-a obosit, nu se mai isprăveşte, parca ar fi la Bobotează. 

Noi, singurei, cu necazurile noastre. Eu mai mult bolnavă. 

Vă îmbrăţişez pe toţi trei. 

Milica. 

 

Inv.nr. 34.991 

 

24 

f.d.
38

 

Dragă Paul, 

O scurtă etapă din lupta mea împotriva necazurilor am trecut-o la Galaţi, 

între 20 şi 24 oct(ombrie), şi mi-a prilejuit o greşeală faţă de mata personal şi faţă de 

familie. Cer prin scrisoarea de faţă cuvenită iertare şi încerc o slabă lămurire. 

                                                           
35

 Parsifal - erou legendar, cel care a găsit Sfântul Graal. Simbolizează drama omului silit să 

aleagă între realitate și ideal. 
36

 A se zbici = a se usca. 
37

 Nenea Niţică era Ion Tohăneanu. 
38

 Arhiva C.N.S.A.S., dos. de anchetă penală 3356/30.05.1964, vol. I, P.015659, f. 159, 

161(f-v), 197-198, scrisoare primită de Paul Păltănea, în cursul anului 1956, de la Mihail 

Ioan, profesor de matematică la Liceul Vasile Alecsandri din Galaţi. Această scrisoare a fost 

folosită în cadrul anchetei penale a lui Paul Păltănea, în 5 aprilie 1959. 
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Ar fi fost firesc să vin să văd, deoarece eu aşa consider natura legăturilor 

între ale sufletului, şi pentru aceasta, greu aşi admite încercări de lămurire fără 

numai cerere adâncă de iertare pentru un păcat atât de mare şi de greu. 

Temelia lumii acesteia o constituie familia şi legăturile de adâncă dragoste 

între familii (nu e vorba de superficial-uşurătăţi de plăcută trecere a timpului – când 

n-ai ce face în el altcum – ai da firească bucurie a cunoaşterii bine între ele). Iară eu, 

cel care o spun, nu arăt a mă purta precum mi-e vorba… 

M-am mulţumit să vii mata, singur sau cu familia, întrucât îmi spune bătrâna 

voastră mamă că a întrebat deasemeni despre mine, într-o trecere pe la noi de la nişte 

injecţii. Am socotit că ai avut intenţia să vii şi că, aflând de la doamna care a întâlnit 

pe bătrânul nostru în Piaţă, o vei face ştiind că sunt în localitate. 

S-a dovedit că prost am socotit şi cred că sfânt este să nu laşi socoteala 

capului stăpână pe harul inimii, precum nici invers. Cine biruie focul inimii cu 

răceala capului şi în acelaşi timp dă acestuia destulă căldură care să oprească 

îngheţarea definitivă, a găsit condiţia adâncă de echilibru al vieţii şi, întru aceasta, 

fireşte mai uşor de făcut. 

Am socotit ca o datorie a mea să mărturisesc o greşală, care, în acelaşi chip 

redusă, dar în înprejurări mai gingaşe, duce la catastrofă în legăturile dintre semeni 

care fac temelia lumii acesteia – temelia creştină: iubeşte pe aproapele tău, ca pe tine 

însuţi. 

Ţi-am trimis prin P.N.
39

, cu care m-am întâlnit înainte de a veni la Galaţi, 

vorbă de amărăciuni cu privire la aceiaşi temelie. Nu ştiu dacă el a prins esenţa 

lucrurilor despre care vorbeam şi nici dacă ţi-a transmis vorba, într-adevăr haină, a 

acestor amărăciuni. 

De aceea ţi-am trimis scris acum pentru a pune lumină deplină în cele ce ţi-

am trimis prin el şi pentru a încerca să-mi ridic o piatră de pe inimă, anume: grija că 

motivul pentru care n-ai venit să mă vezi ar putea să fie tocmai această lipsă de 

lumină şi, prin urmare, lipsă de motiv. 

Sper că vei preţui real această mărturisire a mea, aşa cum ştiu că o poate 

face sufletul şi raţiunea îndelaolaltă, într-un om pe care-l ştiu în deplinătatea 

condiţiilor de omenie între aceste două izvoare de lumină în fiinţa noastră. 

Fie ca sărbătoarea pe care o cunoşti să-ţi dăruiască frângeri de lumină şi 

înţelepciunea celui ce ţi-o prilejuieşte, ca să capeţi prin ele puteri de Apostol, de care 

are atâta nevoie Neamul nostru şi de care este atât de vitregit. 

Cu dragoste şi preţuire, 

(Mihail Ioan) 

 

                                                           
39

 Ibidem, f. 162v, iniţialele N.P. sunt ale lui Nour Petre, acuzat şi el de legionarism. 
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6 iunie 1956
40

 

Stimate Domnule Profesor, 

 

Am aflat astăzi – de la Petrică – veşti ce-au răscolit dureri sufleteşti pe care 

poate doftorul nevăzut al vieţii aşternuse alean şi vindecare. 

Nu lesne şi fără greutate, aşi putea renunţa la ceea ce latinul numeşte 

îndeobşte amicitia D-voastră. Dar am aflat – de la acelaşi vestitor – că am fost 

situate într-o mare dilemă. În sensul că prietenia D-voastră coordonată, generată de 

viaţa mea de familie. Trebuie să spun că faţă de veştile primate, eu am toată rezerva, 

în sensul că le-am primit cu nota de subiectivism, pe care o adaugă fie ce o mom 

faptelor pe care le trăieşte ţi apoi pe cale orală sau scrisă le transmite celor apropiaţi. 

Din cele spuse mă opresc mai îndeaproape asupra unui fapt, şi anume acela 

că, viaţa mea de familie ar depinde de coexistenţa cotidiană, cu maică mea, şi că 

lipsind această vieţuire zilnică, eu aşi fi un om nemulţumit şi cu o căsnicie ideală. 

Doresc să vă spun că nu am primit de la natură acea putere de a scruta 

viitorul, ca să pot şti, cum ar fi fost viaţa mea de familie, lipsită de prezenţa zilnică a 

maicii mele, în schimb toată raţiunea şi sufletul meu este înlănţuită de idea că orişice 

s-ar întâmpla, nu pot pleca din casa mamei mele şi nici nu o pot trimite – ca să nu 

folosesc termenul alunga – într-altă parte. 

La prima vedere s-ar părea că cei ce gândesc astfel – să mă despart de maica 

mea – au dreptate; dacă însă s-ar strădui puţin să cerceteze viaţa de strădanie, de 

grijă neostoită pentru singurul ei copil, de continuu sacrificiu şi renunţare, pentru 

rostul lui în viaţă, ar gândi poate altfel. 

Părăsind-o tocmai acum, nu aşi fi oare un trădător de ultimă speţă? 

Cred că da. Ori dascălii mei – printre care vă scocotesc şi pe Dvoastră – m-

au învăţat să nu trădez. 

De altfel lucrurile cred că nu stau chia aşa cum le „povesteşte” lumea, care a 

reuşit să pună multe zorzoane unui fapt mult prea obişnuit. M-am grăbit să vă scriu 

Dvoastră nu din teamă, că n-aţi mai avea pentru mine aceiaşi consoderaţie, ci din 

stima şi respectful ce îl am pentru Dvoastră Domnule Profesor. 

Cât priveşte pe ceilalţi, le răspund cu o înţelepciune populară: „gura lumii 

doar pământul o astupă”. 

Sărutări de mâini Doamnei! 

Cu deosebită afecţiune şi prietenie! 

Paul 

                                                           
40

 Ibidem, f. 201, 204. 
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4 iulie 1956
41

 

Stimate Domnule Profesor, 

 

Mă grăbesc să vă răspund, spre a creea putinţa creşterii în noi a liniştii 

sufleteşti pe care o doriţi Dvoastră, iar pentru mine din nevoia unei continui 

destăinuiri către un liman al înţelegerii omeneşti. 

Rândurile Dvoastră m-au emoţionat în chip deosebit, dar nu eu sunt chemat 

să “iert”. Nu am ajuns la acel stadiu mult prea înaintat a echilibrului sufletesc şi nici 

nu cunosc ăntru totul virtutea creştină. Aşadar, nu am pentru ce să vă iert. 

Situaţia nelămurită ce a existat între Dvoastră şi mine, nesiguranţele şi 

numeroasele dibuieli în necunoscut, se datoresc într-o mare măsură împrejurărilor, 

care prin firea lor şi a vremurilor, au ţesut marama neagră de durere. 

De aceea, înainte de a vă face multe mărturisiri de credinţă, doresc să vă dau 

Domnule Profesor unele explicaţiuni, pentru a limpezi pe deplin, cred eu, unele stări 

de nesiguranţă. 

Precum ştiţi prae bine, am aflat că sunteţi în Galaţi, dar am avut impresia că 

aveaţi să staţi mai multă vrema, şi cum eram foarte ocupat şi cu editarea uni mic 

studiu de istorie, pe care l-am trimis la Bucureşti pentru publicare (Dumnezeu ştie de 

va cunoaşte minunea lui Gutenberg), la care s-a adăugat şi necazul pe care-l am cu 

ochii, am întârziat să vin la Dvoastră. 

De altfel, eu cum am aflat lucrurile spuse de P.N., v-am scri o scrisoare pe 

care nu v-am expediat-o, deoarece nu ştiam adresa Dvoastră; o voi alătura însă 

epistolei de acum, spre a vă încredinţa că nu am evitat o convorbire cu Dvoastră, ci 

dinpotrivă chiar am dorit-o. 

Dar acum, revenind la fondul scrisorii mele, vă mărturisesc Domnule 

Profesor că eu sunt întru totul de acord cu convingerile Dvoastră. Cu adevărat, 

familia este temelia vieţii, preceptele morale creştina ce formează dintru început 

esenţa familiei, adică pentru cei ce o înţeleg, aleasă şi adâncă linişte. 

 Dar eu, dintru începuturile tinereţii mele, păşisem pe acest drum şi cu toate 

furtunile ce  s-au abătut asupra mea am rămas credincios acestui principiu, deşi 

poate unele legi de echilibru social mă obligau să nu mă reîntorc cu atâta grabă către 

drumul căsniciei. 

 Am pornit cu toată încrederea pe calea aceasta atât de spinoasă, dar plină de 

frumuseţi alese, cu toată sinceritatea şi fără de nici un fel de ascunzişuri. 

                                                           
41

 Ibidem, f. 202-203. 
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 În pragul Aulei vieţii începută acum trei ani, am lepădat de pe mine haina 

oricărei necurăţenii şi am păşit în casă cu hotărârea de a rămâne pentru toată vremea 

întru totul curat. 

 Dar cum nu toţi oamenii au aceiaşi istorie a vieţii şi faptelor, mi-au scornit 

lucruri care nu sunt întru nimic adevarate. Nu ştiu Domnule Profesor în ce măsură 

mă credeţi sincer, dar vă mărturisesc că din cele aflate şi de Dvoastră în legătură cu a 

treia persoană, nu este nimic adevărat. 

 Este doar o înţelegere greşită a unor relaţii de colegi şi nimic mai mult. Iar 

cât priveşte celelalte stări nenormale din casa noastră, eu mi-am făcut datoria, şi 

anume să găsesc făgaşul liniştit al vieţii noastre, în care să trăim toţi tre – mama 

Jeana şi eu – într-o perfectă armonie. Nu am fost ascultat. 

 Vă întreb atunci care este vina mea? 

Îmi veţi răspunde poate, aşa cum îmi spun mulţi: mai încearcă Paul! 

Domnule Profesor, deşi nu am profesat, am totuşi intuiţia dascălului, care îşi 

dă seama că la un moment dat totul este în zadar şi cu cât se va lungi în timp această 

situaţie, cu atât va fi mai greu de rezolvat. 

Probabil că şi Dvoastră, ca şi mulţi alţii mă veţi socoti vinovat, cu singura 

diferenţă că Dvoastră îmi veţi fi cunoscut, iar pe ceilalţi mulţi nu-i cunosc. Cred că 

„prietenii”mă renegă şi mă desconsideră, dar nu ştiu care sunt aceia, şi de sunt de ce 

nu au oare curajul să-mi spună în faţă. 

Eu mi-am făcut datoria şi am mărturisit frământătile mele sufleteşti. 

Pe lângă acestea poate mai sunt multe de spus, dar mărturisindu-le şi pe 

acestea alunec către o pantă a discuţiilor cu totul neplăcute mie. 

Sper că aceste rânduri vor aduce unele lămuriri atât de dorite de Dvoastră. 

Cu aceiaşi afecţiune! 

Paul 

 

27 

15.07.1956
42

 

Dragă Paul, 

 

Împrejurările în care mă găsesc în această perioadă grea de vreme pentru 

mine, nu-mi îngăduiesc să fac altceva decât ce-mi poruncesc ele. Scriu astăzi pentru 

că este ziua a 7-a, în care numai în cazul unor mari vitregii sau nevoi, las 

împrejurările stăpâne pe mine. 

Am străbătut filoanele sufletului pe care mi l-ai trimis, aşa cum o face 

adierea binefăcătoare într-o mare zăpăcială. Aşa te aşteptam, precum un vânt. Nu 

                                                           
42

 Ibidem, f.199-200. 
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lămuririle erau atât de dorite de mine. Dorinţa mea arzătoare ţine mai mult de 

străfundurile fiinţei decât de suprafaţa ei. Ceeace o leagă de vrednicie, de răstimpul 

de pregătire pentru intrarea în veşnicie; deşi, fără această pregătire nu poate fi vorba 

de cealaltă. Nu mă împinde să-ţi provoc o coborâre în străfundurile sufletului. 

Aceasta ar fi semnat a socoteală, şi socoteala este apanagiul capului. Iar numai capul 

rămâne ce-l arată imaginea lui de după moarte: tivdă. 

Omul trebuie să rămână numai ceeace a vrut Creatorul său cu el: parte din 

veşnicie, venită aici să stăpânească şi să conducă vremelnicia. De aceea a luat lut şi, 

după ce I-a dat formă de armonie şi frumuseţe, a suflat asupra lui, dându-I Duh şi 

asemănare cu El, ca să revină de unde a fost trimis… 

De aceea iubesc cu atâta putere echilibrul, armonia, dependenţa funcţională 

dintre raţiune şi suflet. 

De aceea unde naşte vreo dorinţă mare pentru mine, asupra celor de care 

sunt legat printr-o dragoste mai mare decât aceea pe care o am pentru orice muritor, 

acolo este întâi sufletul şi apoi raţiunea. Pentru că mi se pare mie că sufletul este 

temelia edificiului fiinţei omeneşti şi deci, ca orice edificiu, rezistă sau nu, marilor 

cutremure, după cum are sau nu fundament sănătos, solid. 

Te rog, încearcă să vezi prin raţiune, sau cu aceşti ochi ai sufletului pe care 

i-am simţit mângâindu-mi-l pe al meu, aşa cum l-ai trimis. Încearcă să vezi 

adevărata mea mare dorinţă. Ea nu poartă nici asupra mata sigur, nici asupra mea 

sigur; nici măcar asupra noastră amândurora.  

Fiecare din noi îşi poate croi făgaş în vremelnicie. Cred însă că acest făgaş 

trebuie să fie şi drum de intrare în veşnicie. Căci: ce-i va folosi omului dacă-şi vas 

tinge toate comorile pământului şi toţi laurii lumii aceşteia, dacă-şi va pierde 

sufletul? 

Numai sufletul croieşte drum de intrare în veşnicie şi numai înăuntru 

comunităţii de aspiraţii întru ale veşniciei: Neamul. 

Poate n-am reuşit să arăt această mare a mea dorinţă, aşa cum există ea, cum 

mă frământă, aşa cum mă înspăimântă în perspective celor ce se află împrejurul 

meu. 

De aceia te rog să te opui definitiv asupra celor pe care nu le-am exprimat cu 

destulă exactitate, căci aceasta se datoreşte poate marei călduri ce a dezvoltat-o 

amintirea lor. 

Cu dragoste şi prietenie! 

Multă sănătate doamnelor! 

s.s. Mihail Ion  
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28 

Galaţi, 31 dec(embrie) 1956 

 

Neica Niţică şi Tanti Silvia, 

 

Cer iarăşi îngăduinţă pentru neglijenţa mea de a nu vă fi scris timp de 

aproape două luni. Am şi eu destulă vină, dar de multe ori nu am găsit în mine starea 

sufletească deosebită pentru a vă putea scrie. 

În momentul plecării mele la Călimăneşti, gândeam că viaţa liniştită pe care 

aveam s-o duc pe malul Oltului îmi va ajuta pentru a mă putea redresa sufleteşte. 

Dar nu am reuşit să fac acest lucru, şi am impresia că procesul de destrămare 

sufletească s-a accentuat. 

Astăzi însă, deşi nu am mai cunoscut nicio bucurie, vă scriu căci găsesc în 

mine bucuria clipelor de acum 4 ani. La ora aceasta la care vă scriu călătoream de 

multă vreme spre casă, mă gândeam cu multă bucurie la clipa revederii cu cei pe 

care îi lăsasem cu ani în urmă. 

Dar nu m-am gândit câtuşi de puţin în acele clipe că anii ce aveau să vină nu 

vor purta pe aripile lor argintii decât o singură bucurie: întâlnirea cu Măicuţa mea. 

Şi din primele zile, şi aci în lumea aceasta ca şi în bună parte în cea din care 

venisem, a trebuit să întâlnesc nu oameni, ci fiinţe schilodite, cu sufletul frânt. 

Mă întorceam la viaţă, Neică Niţică, cu mult entuziasm, cu dorinţa vie de a 

reface ceea ce răutatea altora îmi distruseseră.  

Dar mâinile mele întinse către ajutorinţă n-au fost prinse de nimeni. 

Şi totuşi nu am disperat; am căutat să găsesc aiurea meşteşugarul ales ce 

avea să-mi ajute. Dar am greşit, căci nu te-am ascultat, am ales numai cu sufletul, nu 

şi cu mintea, aşa cum mă sfătuisei cu ani în urmă.  

Iar în loc de a găsi la venirea D-voastră în oraşul acesta şi în casa D-voastră 

şi a noastră aceiaşi grădină, vei găsi numai ruini şi pustiu, căci cea care trebuia să 

îngrijească de ea a socotit că e mai bine să lase totul în părăsire. 

Acesta sunt eu cel de azi, Neică Niţică. Sunt rezultatul negativ al unei bune 

şcoli pentru pregătirea oamenilor...  

Nu ştiu ce îmi va mai aduce şi anul acesta. Deocamdată păşesc pragul lui cu 

hotărârea de a încheia un capitol din viaţa mea.  

Nu mai pot suporta atmosfera, este atât de apăsătoare, atât de greoaie, încât 

uneori am senzaţia că mă voi asfixia. Şi dacă aşi putea trăi undeva singur, izolat, aş 

găsi poate mai curând putinţa unei refaceri; dar când privesc la alţi oameni din jurul 

meu, care au bucurii, care citesc, scriu, realizează ceva, simt că mă prăbuşesc şi mai 

mult.  

Eu n-am avut liniştea de a face lucrurile acestea. 
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Recitind rândurile, regret că vi le-am scris. Aveam poate datoria să vă trimit 

de aici, din urbea aceasta năpăstuită de vremi şi oameni, bucurii, veşti bune despre 

noi, ca să le uitaţi pe cele ale D-voastră, pentru care cred, Neică Niţică, că nu mai 

este loc pe răboj, iar custura s-a tocit însemnându-le.  

Iertaţi-mă şi pentru acest lucru, dar trebuia să spun şi eu cuiva aleanurile 

mele. 

Iar la această clipă de tradiţional popas pe urcuşul vieţii, din toată inima vă 

doresc „La mulţi ani şi multă sănătate!”. 

 Nu pot încheia această epistolă decât cu urarea cotidiană a unui bun prieten 

gazetar: (H. Lupu din Alba Iulia) „Să trăiţi, că trebuiţi”! şi „La mulţi ani”! 

Neica Niţică, cred că pensia ai primit-o începând cu luna octombrie. Trebuie 

să mai adauge la dosar o declaraţie a D-tale că nu ai fost condamnat politic – nu 

aminteşti nimic de arestare şi domiciliul obligatoriu. 

La Călimăneşti am cunoscut pe vechiul D-tale prieten, prof. D. Mototolescu.  

Dacă doreşti să-i scrii, adresa este: Str. Racoviţă nr. 43, Cluj.  

Deoarece nu am nici un fel de veste de la Gheorghiţă
43

, vă rog să-mi 

trimiteţi adresa lui. 

De la Măicuţa, şi cred că şi de la Jeana, aceleaşi urări. 

Multă sănătate şi sărut mâna, 

Paul 

 

Inv.nr. 34.992 

 

29 

Budapesta, 4 decembrie 1957 

 Prof. Paul Păltănea 

 Pasajul Esculap nr. 1 

 Galați 

 

Domnule, 

Ca răspuns la scrisoarea pe care tocmai ne-ați trimis-o, avem onoarea să vă 

informăm că Institutul nostru nu dispune de niciun document despre orașul Galați. 

Cu cele mai distinse salutări, 

Director-adjunct, 

Coloman Benda 

 

 

                                                           
43

 Gheorghe Tohăneanu. 
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30 

Varșovia, 12 decembrie 1957 

 

 Nr. de înregistrare: 2247/79/R/57 

 Domnului Paul Păltănea 

 Profesor 

 Galați - Pasajul Esculap 1 

 

Domnule Profesor, 

 

Ca răspuns la ultima scrisoare pe care ne-ați trimis-o, am onoarea să vă 

anunț că, la solicitarea dumneavoastră, am căutat stampe despre istoria orașului 

Galați la Institutul nostru de Istorie și nu am găsit nimic. 

Cu cele mai distinse sentimente, 

Prof. Dr. T. Manteuffel 

Directorul Institutului de Istorie 

 

 

31 

17 ianuarie 1958 

 

 Academia Republicii Populare Române  

 Biblioteca, Bucureşti, Callea Victoriei, 125 

 Nr. 19 

 

Tovarăşului Profesor Păltănea Paul, Galaţi  

 

Urmare la scrisoarea d-voastră din 3/I/958, vă trimitem o copie fotografică 

după stampa Galaţii în 1789 şi o copie fotografică după harta bătăliei de lângă 

Galaţi din acelaşi an, materiale cerute de dv. pentru lucrarea ce o întocmiţi. 

Director, 

prof. G.Vlădescu-Răcoasa[
44

] 

 

Inv.nr. 34.994 

 

                                                           
44

 Prof. Gh. Vlădescu-Răcoasa (1895 - 1989), sociolog, ministru al naţionalităţilor minoritare 

din România (6 decembrie 1944 – 28 februarie 1945). 
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32 

Sibiu, 5 martie 1958 

Muzeul Brukenthal 

Sibiu, Nr. 549/1958 

Tov. Profesor Paul Păltănea 

Galați 

Pasajul Esculap, nr. 1 

 

Referindu-ne la scrisoarea dv. din 1 martie 1958, vă comunicăm că în 

colecţia de manuscrise a Muzeului nostru se găseşte sub „Nr. Colecţia Zimmermann 

101/32 e” un ordin al principelui Mihai Sturdza, datat Iaşi 16 septembrie 1834, 

tipărit în limbă maghiară sub nr. 1338/1855, 6 pagini privitoare la încurajarea 

comerţului din Galaţi. Ordinul are titlul: „A Moldavai fejedelemtöl a Gallatzi 

kereskedöi karhoz e’rkezett határozás”. 

Costul fotografierii acestei tipărituri ar fi 11 lei pentru fiecare pagină, ceea 

ce ar însemna 66 lei numai filmul fără copie. 

Stampe sau hărţi ce privesc trecutul oraşului Galaţi nu se găsesc. 

Director,                                                                  Şef de secţie, 

N. Lupu                                                                        J. Bielz 

 

Inv.nr. 34.995 

 

33 

7 III 1958 

 

Biblioteca Documentară „Batthyaneum” 

Alba-Iulia 

Nr. 17  

Tov. Prof. Paul Păltănea 

Galaţi 

Pasajul Esculap nr. 1 

 

La adresa Dv. din 1 III a.c. vă comunicăm, cu mult regret, că nu avem nimic 

din materialul documentar cerut de Dv. privitor la oraşul Galaţi. 

Director, 

s.s. 

 

Inv.nr. 34.997 
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34 

 7 martie 1958 

 

Biblioteca de Stat a U.R.S.S. „V.I. Lenin” 

decorată cu ordinul Lenin 

Moscova, G 10, str. Kalinin nr. 3 

Nr. 23/1291           

 

Prof. P. Păltănea 

Pasaj Esculap 1 

Galați 

 

Stimate Profesor, 

 

Ca răspuns la scrisoarea Dumneavoastră, vă comunicăm că printre albumele cu 

gravuri ale Bibliotecii „V.I. Lenin”, din păcate nu există imagini grafice ale orașului 

Galați. Există doar 7 vederi (ilustrate) cu imagini ale orașului Galați. Aceste vederi 

sunt editate la București, având în vedere (judecând după) tehnica reproducerii 

acestora, la începutul secolului XX. 

 

Adjunctul Departamentului de Lucrări Bibliografice și Informative                                                           

Bibliotecar șef, 

Bagrova Savițkaia 

 

Inv.nr. 34.996 

 

35 

11 martie 1958 

 

Ministerul Afacerilor Interne  

Direcţia Generală a Arhivelor Statului   

Nr. 1294 

Către, 

Prof. Paul Păltănea 

Pasajul Esculap nr. 1  

Galaţi 

 

La scrisoarea dv. va comunicăm că stampele referitoare la oraşul Galaţi de 

pe care solicitaţi fotografii nu se află în depozitele Arhivelor Statului, fiind 



  DANUBIUS XXXVIII 480 

proprietatea lui G. Olszevschi
45

 care a împrumutat aceste materiale cu ocazia 

deschiderii Muzeului Arhivelor Statului în anul 1926 şi ulterior le-a retras. 

 

 Director General,                                                       Şef Serviciu Folosire, 

 I. Paraschiv                                                                                 I. Leont 

 

Inv.nr. 34.998 

 

 

36 

17 III 1958 

 

Ceskososlovenska Akademie Ved  

Historicki  Ustav Praha IV, Jirska 3  

TEL. 642-44-46 

Cj 1187/58 

Monsieur Prof. Paul Păltănea 

Passage Esculap Nr. 1, Galatz, Roumanie 

Monsieur le Professeur, 

 

La Direction de L’Institut Historique de l’Académie des Sciences à Prague a 

l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du 30 novembre de l’année 

précedente, mais il nous faut avouer qu’il n’y a guère chez nous de bibliothèque qui 

aurait des albums avec des estampes mentionnées. On a trouvé seulement dans la 

publication du v. Kunike, „Donau-Ansichten”, il s’agit d’un album avec des 

estampes, provenant du commencement du XIX siècle/deux estampes, représentant 

Moldau et Galatz. Les estampes ci-mentionnées portent les signatures 123/2906 et 

94/2847 dans le relevé des recueils du château Klášterec nad Ohří,  aujourd’hui dans 

le château Krásný Dvůr. 

                                                           
45

 Virgil Z. Teodorescu, Contribuţii la un portret de muzeograf: George Olszewsky, în 

„Materiale de Istorie şi Muzeografie”, Muzeul Municipiului Bucureşti, Vol. XIX, 2005, p. 

374, 382, „George Olszewsky (1889-1943) a fost omul care permanent a manifestat 

preocupare pentru ca achiziţiile sale să fie cunoscute public…; a fost un pasionat colecţionar, 

un pătimaş organizator de expoziţii, un salvator al relicvelor trecutului, având capacitatea de 

a sesiza valoarea obiectelor ce puteau deveni piese de muzeu. Preţuitor al acestor mărturii, a 

acţionat permanent să le integreze în colecţii, definindu-le ca purtătoare ale mesajului epocii 

de utilizare a lor de către înaintaşi.” 
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C’est le Ministère de L’Instruction Publique, qui pourrait vous donner des 

indications que vous voudrizez avoir à ce sujet 

Directeur de l’Institut, 

s.s. Indescifrabil 

 

Inv.nr. 34.999   

 

Traducere 

 

Praga, 17.III.1958 

Domnului 

Prof. Paul Păltănea 

Pasajul Esculap nr. 1 

Galați 

România 

 

 Domnule Profesor, 

Conducerea Institutului Istoric din cadrul Academiei de Științe de la Praga 

are onoarea să confirme primirea scrisorii dumneavoastră din 30 noiembrie, anul 

trecut, dar vă mărturisim că nu există la noi nicio bibliotecă care să dețină albume cu 

stampele menționate. Am găsit doar în publicația dlui Kunike, „Donau-Ansichten” 

— este vorba despre un album cu stampe, de la începutul secolului al XIX-lea — 

două stampe reprezentând Moldova și Galațiul.  

Aceste stampe sunt înregistrate cu numerele 123/2906 și 94/2847 în registrul 

de intrări al castelului Klášterec nad Ohří — astăzi aflându-se la castelul Krásný 

Dvůr. 

Ministerul Instrucției Publice e instituția care v-ar putea da informațiile de 

care aveți nevoie în legătură cu acest subiect.  

Directorul Institutului 

 

37 

Cluj, 27 martie 1958 

Biblioteca Centrală Universitară Cluj  

Nr. 264/1958        

Către, 

tov. Prof. Paul Păltănea 

Galaţi, Pasagiul Esculap, nr. 1 

 

La adresa dvs. vă comunicăm că în colecţia noastră de stampe se găsesc 

numai patru stampe, care reprezintă Portul Galaţi în veacul XIX-lea. 
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Pentru procurarea fotocopiilor respective vă rugăm să le cereţi prin 

intermediul unei instituţii culturale din oraşul dvs. de preferinţă colectivul care 

lucrează la elaborarea monografiei. 

 

Director,  

T. Mihăilescu 

 

Inv.nr. 35.000 

 

38 

Praga, 4 mai 1958 

 Domnului 

 Prof. Păltănea Paul 

 Pasajul Esculap 1 

 Galați, România 

 

Domnule Profesor, 

Conducerea Institutului Istoric din cadrul Academiei de Științe de la Praga 

are onoarea să confirme primirea scrisorii dumneavoastră din 21/4/1958 și să vă 

anunțe că, fiind adresată ministrului Instrucției publice, i-a fost trimisă acestuia prin 

intermediul nostru. 

Cu deosebit respect, 

Directorul Institutului, 

 

39 

Viena, 12 mai 1958 

Österreichische Nationalbibliothek 

(Biblioteca Naţională a Austriei) 

Colecţia de Hărţi 

I. Josefsplatz 1, Nr. 26/58 K 

Referitor: imagini şi hărţi referitoare la Galaţi 

Domnului 

Prof. Paul Păltănea 

Pasaj Esculap nr. 1 

Galaţi, România 

 

    Stimate domn profesor, 
 În urma adresei dumneavoastră pe care o preţuim, referitoare la imagini şi 

hărţi ale Galaţiului, îmi permit să vă comunic în cele ce urmează materialul aflat în 

posesia colecţiei de hărţi a Bibliotecii Naţionale a Austriei. 
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1.Tabula Peutingeriana, Segm. VII (Donaumündung); 

2.Galatz (Galati), Gezeichnet v. Ermany, Lith.v.A.Saar (Kunike, 

Donauansichten); 

3.Moldau, Bessarabien u.Bucowina, V.F.Arnolt (1750), 1:610.000, 

Sign. F.K.B. 991; 

4.Carte de la Moldavie pour servir à l’histoire militaire de la guerre 

entre les Russes et les Turcs, Von F.G.Bawr, Gest.v.Leond. Schenk. 

Titelvignette dest. V. J.V.Scheley, Amsterdam, 1770, 1:290.000, 6 

Bl.Sing. F.K.B. 994; 

5.Charte der Moldau und Walachei, nach Islenief, Sulzer und Bauer, 

Von F.L. Güssefeld, Gest.v.J.M.Schmidt, Nürnberg, Homnn’sche 

Erben, 1785, Sing., F.K.B. 992; 

6.Karte von der Moldau und Bessarabien, Gest. v. J. Adam, 1786, hH. 

1560. 1:950.000, Sign. F.K.B., 402; 

7.General Charte von der Moldau, Entworfen v. J. Riedl und unter 

dessen Leitung gezeichnet v. F. Fried, Wien u.Pest, 1815, 1:745.000, 

Sing. F.K.B. + 209; 

8.Charte von Bessarabien, Moldau, Walachei u.eines Teiles der 

angrenzenden Länder. Vom topogr. Kriegs-Bureau, 1817, verb.1820, 

1:520.000, 21 Bl. In russischer Sprache. Sing. F.K.B. 3111; 

9.Karte der Walachei, Bulgarien und Rumelien Nah General Chatoff, 

Berlin, 1869, 1:850.000, Sing. F.K.B. 3526; 

10.Carte ce la partie Septentrionale de l’Empire Otoman contenant la 

Crim, la Moldavie etc, Venise, 1774, Von Rizzi Zannoni, Sing. Alb. 

1044; 

11.Geogr. Karte von der Moldau, Griech. 1797, Sing. Alb. 246/4; 

12.Post- u. Strasenkarte der Moldau bearb. V. Phil. Dubeu u.Parteni, 

Jassi, 1854, Sing.Alb. h. 1049; 

13.Marsch Karte der Moldau u. Walachei ... vom Gen. Quartiermeister-

stab., 1855, Sign. Alb., a3,1048; 

14.Principatum Moldaviae et Walachiae Tabula geogr. Generalis 

conscripta a J.F.Schmidio, Gest. v. Froloff, s.l., s.a. russ. Sign. 3(5); 

15.Carte speciale de la Principauté de Moldavie divisée en ses districts, 

publiée par C.M. Roth, 1:720.000, St. Petersbourg, 1771, Sing. 3(6). 

Biblioteca Naţională a Austriei este dispusă cu plăcere să realizeze 

microfilme, pentru a vă da posibilitatea, ca în baza acestora să comandaţi fotografiile 

respective. Microfilmele costă 2.- ş.a. (şilingi austrieci) per poziţie. Preţurile pentru 

fotocopii se ridică la: 13 x 18 cm=27.- ş.a., 18 x 24 cm=42.- ş.a.. Pentru o eventuală 

comandă de microfilme sau fotocopii vă stă la dispoziţie formularul de comandă 



  DANUBIUS XXXVIII 484 

pentru fotografii anexat. Condiţiile pentru folosirea modelelor ca imprimate rezultă 

din formularul pentru fotografii anexat. 

Cu deosebită stimă,  

 

s.s. Dr. Rudolf  Kinauer, Coordonatorul colecţiei de hărţi. 

 

40 

v Praze dne, 18.6.1958 

 

Státní památková správa, Praha 

Cs. 8.477/58 – Dr. Svobodova 

Monsieur Prof. Păltănea Paul  

Galatz, Passage Esculap 1  

 

Monsieur le Professeur, 

En répondant à votre lettre de 21.4.1958 nous Vous faisons savoir q’au 

chateau Krásný Dvůr se trouvent deux estampes qui reprdsentent la ville de Galatz 

(no 123/2906 et 94/2847). Nous allons en faire les reproductions, mais ça va durer 

quelques mois. Les photographes ont leur plan de travail et cette action y doit etre 

mise. 

Nous tâcherons de l’executer le plus tot possible et nous Vous en donnerons 

de nos nouvelles. 

Avec nos salutations distinguées 

Dr. Jaroslav Vesely 

directeur 

 

Inv.nr. 35.001 

 

Traducere 

 

Praga, 18.6.1958 

 Administrația Monumentelor de Stat 

 8477/58 - Dr. Svobodová 

 Domnului Prof. Păltănea Paul 

 Pasajul Esculap 1, Galați 

 

Domnule Profesor, 
Ca răspuns la scrisoarea Dumneavoastră din data de 21/4/1958, vă aducem 

la cunoștință că la castelul Krásný Dvůr se află două stampe ce reprezintă orașul 

Galați (nr. 123/2906 și nr. 94/2847). Vom face reproducerile, însă acest lucru va 
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dura câteva luni. Fotografii au deja un plan de lucru în care trebuie integrată și 

această acțiune. 

Vom încerca să o realizăm cât mai curând posibil și vă vom ține la curent. 

 

Cu cele mai calde salutări, 

Dr Jaroslav Veselý 

 

 
 

Paul Păltănea, Fișă din dosarul de deținut politic, 1959 (Arhiva CNSAS) 


