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28 u.a.

PREFAȚĂ
Constantin Mareş s-a născut la Bucureşti la 13 septembrie 1927, fiind fiul lui Mladin
Mareş, funcționar la Direcţia Generală a Vămilor. A absolvit Liceul „Spiru Haret” fiind
vicepreşedintele Organizaţiei Elevilor Liberali (organizația „Colegială”). A urmat cursurile
Facultății de Drept din Bucureşti de unde, după ce îşi susţinuse examenul de stat în 1957, a fost
anchetat de o comisie (secretar fiind Mircea Sântimbreanu) și exmatriculat dar, câţiva ani mai
târziu, diploma i-a fost eliberată, neputând accede la nicio profesie juridică corespunzătoare
pregătirii sale, fiind nevoit să presteze munci necalificat timp de 26 de ani, primul serviciu fiind
cel de portar de noapte. De asemenea, a fost membru al Comitetului Central al Tineretului
Universitar al P.N.L., apoi secretar al circumscripţiei condusă de Vintilă V. Brătianu.
Fiind anchetat în numeroase rânduri de către Securitate încă din anul 1948 până în
decembrie 1974, a fost arestat pentru prima dată în 1950 și internat în lagărul de muncă de la
capul Midia/Canal iar a doua arestare a avut loc pe 15 august 1952, odată cu lotul politic.
Constantin Mareş a reușit să părăsească ţara în 1977 împreună cu soția sa, cerând azil politic
în Germania. A fost o prezenţă activă în presa exilului românesc, publicând la „Cuvântul
Românesc” - Canada, „Lumea liberă românească” şi „Micro-Magazin” din New York,
„Căminul Românesc” - Elveţia, „Curierul Românesc” - Suedia, „Românul Liber” şi „Presa
Liberă” - Londra, „Curentul” - Munchen, „BIRE” şi „Lupta” - Paris. A colaborat cu posturile
de radio „Europa Liberă”, „B.B.C.”, „Deutsche Welle” şi a conferenţiat pe teme de importanţă
cardinală a timpului la Frankfurt, Bruxelles, Heidelberg, Paris sau Freiburg.
A fost membru al Academiei Româno-Americane (A.R.A.), al Clubului Liberal cu sediul la
Paris, al Asociaţiei Ziariştilor Români, filiala Vest şi secretar al Uniunii Foştilor Deţinuţi Politici
din România cu sediul la Geneva. Ca operă a sa, avem „Articole politice” în 5 volume, apărute
sub egida editurii „Dorul” din Danemarca. S-a stins din viață în anul 1999.
Fondul arhivistic Constantin M. Mareș, prin materialul documentar înscris în prezentul
inventar, oferă informații relevante despre activitatea creatorului de fond în presa exilului
românesc prin articolele referitoare la viața politică a statului român în perioada comunistă.
Genurile de documente cuprinse în fond sunt contracte de colaborare, scrisori, adrese, facturi,
extrase din reviste și ziare. Mai mult, se găsesc și numere ale revistelor, publicațiilor precum
„Curierul românesc”, „Dorul”, „Free Romanian Press”, „Dialog” sau „Lupta”.
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Documentele aflate în posesia IICCMER, donate de către creatorul fondului, au
fost preluate fără instrumente de evidență, inventariate într-o primă fază dar a fost necesară
desfacerea unităților arhivistice și prelucrarea arhivistică a fondului documentar, în conformitate
cu prevederile legale ale legislației arhivistice aflate în vigoare. Criteriul de ordonare adoptat și
aplicat pentru documentele incluse în fond este structural-cronologic iar în cadrul dosarului s-a
efectuat o ordonare cronologică, începând de la cea mai veche dată până la cea mai nouă,
respectând formula standard „an, lună, zi”. Cota arhivistică este formată doar din nr. crt. din
inventarul fondului.
Operaţiunea de inventariere a documentelor a fost efectuată în conformitate cu
Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aflate în
vigoare. Această operațiune a fost necesară deoarce informațiile trebuiau corectate, completate,
redactate și tehnoredactate în vederea întocmirii corecte a inventarului arhivistic.
Fondul Constantin M. Mareș cuprinde documente din perioada 1977-2002, grupate în 28
u.a., în cantitate totală de 0,76 m.l., existând documente atât în formă originală cât și copii ale
originalelor, în limbile franceză, engleză, germană și română, fiind dat spre cercetare științifică la
sala de studiu, având în plan digitizarea întregului fond arhivistic.

Bibliografie:
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București, 1997.
Internet: http://www.alternativaonline.ca/ConstantinMares.html Ultima accesare: 30.12.2014.
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Nr.
Nr. crt. vechi al
u.a.

Conținutul unității arhivistice

Datele
extreme

Numărul
filelor

1
1

2
2

3
Adrese, scrisori, facturi de
plată pentru articolele publicate
de Radio Free Europe/Radio
Liberty precum și copii ale
acestora.
Originale, copii; lb. română,
engleză.

4
17 martie
1977 – 27
dec. 1985

5
148

2

3

Contracte de colaborare, facturi,
adrese, scrisori cu postul de
radio BBC precum și copii ale
articolelor publicate. Vol. I.
Originale, copii; lb. română,
engleză.

martie 1984 nov.1987

149

3

3

Contracte de colaborare,
facturi, adrese, scrisori cu postul
de radio BBC precum și copii ale
articolelor publicate. Vol. II.
Originale, copii; lb. română,
engleză.

nov. 1987 1989

138

4

5

Extrase din ziare, reviste
referitoare la activitatea lui
Constantin Mareș. Vol. I.
Originale, copii.

aprilie 1979 –
sept. 1989

151

5

5

Extrase din ziare, reviste
referitoare la activitatea lui
Constantin Mareș. Vol. II.
Originale, copii.

sept. 1989 –
iulie 1996

106

6

7

Extrase din ziarul „Micro
Magazin” ce cuprind articolele
lui Consantin Mareș. Vol. I.
Originale, copii.

martie 1984 –
dec. 1989

107

7

7

Extrase din ziarul „Micro
Magazin” ce cuprind articolele
lui Consantin Mareș. Vol. II.
Copii.

ian. 1990 –
dec. 1990

76

Observații
6
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Nr.
Nr. crt. vechi al
u.a.

Conținutul unității arhivistice

Datele
extreme

Numărul
filelor

1
8

2
7

3
Extrase din ziarul „Micro
Magazin” ce cuprind articolele
lui Consantin Mareș. Vol. III.
Copii.

4
ian. 1991 –
dec. 1991

5
59

9

7

Extrase din ziarul „Micro
Magazin” ce cuprind articolele
lui Consantin Mareș. Vol. IV.
Originale, copii.

ian. 1992 –
dec. 1994

138

10

7

Extrase din ziarul „Micro
Magazin” ce cuprind articolele
lui Consantin Mareș. Vol. V.
Originale, copii.

ian. 1995 –
dec. 1996

61

11

8

Extrase din ziarul „Lumea 12 nov. 1988–
liberă” ce cuprind articolele lui 30 dec. 1989
Constantin Mareș. Vol I.
Copii.

103

12

8

Extrase din ziarul „Lumea
liberă” ce cuprind articolele lui
Constantin Mareș. Vol II.
Copii.

13 ian. 199015 dec. 1990

93

13

8

Extrase din ziarul „Lumea
liberă” ce cuprind articolele lui
Constantin Mareș. Vol III.
Copii.

5 ian. 1991nov. 1991

53

14

8

Extrase din ziarul „Lumea
liberă” ce cuprind articolele lui
Constantin Mareș. Vol IV.
Copii.

4 ian. 199223 dec. 1993

72

15

8

Extrase din ziarul „Lumea
liberă” ce cuprind articolele lui
Constantin Mareș. Vol V.
Copii.

29 ian. 199421 dec. 1996

132

16

1

18 aprilie

121

Scrisori primite de la Eugen

Observații
6

5

Nr.
Nr. crt. vechi al
u.a.
1

2

Conținutul unității arhivistice

Datele
extreme

Numărul
filelor

Observații

3
Bârsan, din partea publicației
„Cuvântul
Românesc”,
referitoare la articolele trimise și
publicate precum și sugestii
pentru următoarele materiale
documentare.
Originale.

4
1978 – 26
iulie 1988

5

6

17

Publicația „Dialog”.
Original;lb. română, germană.

aug.-sept.
1978; iunie,
nov.1980;
ian., iul. nov.
1981; apr.
1982

44

18

Publicația bilunară „Free
Romanian Press” („Presa Liberă
Română”).
Original.

1 feb. 198113 sept 1981

8

19

Publicația
„Curierul
românesc” nr. 1; 3-6; 8-12; 1458; 62-64. Vol. I.
Original.

mai 1980 –
sept. 1985

133

20

Publicația
„Curierul
românesc” nr. 65-94; 96-112.
Vol. II.
Original.

ian. 1986 –
dec. 1989

129

21

Publicația
„Curierul
românesc” nr. 113-140; 144-158.
Vol. III.
Original.

ian. 1990 –
dec. 1993

151

22

Publicația
„Curierul
românesc” nr.159-164; 166-195;
199-201. Vol. IV.
Original.

ian. 1994 –
sept. 1997

129

23

Revista „Lupta”.
Original; lb. română, franceză

7 sept. 1983 –
22 iulie 1993

201
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Nr.
Nr. crt. vechi al
u.a.

Conținutul unității arhivistice

Datele
extreme

Numărul
filelor

1
24

2
6

3
Publicația și extrase din
„Dorul”, revistă lunară de
cultură și politică editată în
Danemarca. Vol. I.
Originale, copii.

4
aprilie 1993 –
iulie 1994

5
106

25

6

Publicația și extrase din
„Dorul”, revistă lunară de
cultură și politică editată în
Danemarca. Vol. II.
Originale, copii.

iulie 1994 –
iulie 1995

84

26

6

Publicația și extrase din
„Dorul”, revistă lunară de
cultură și politică editată în
Danemarca. Vol. III.
Originale, copii.

aug. 1995 –
dec. 1996

86

27

6

„Dorul”, revistă lunară de
cultură și politică editată în
Danemarca. Nr. 103-114; 118119; 130-132; 134; 136-145;
147-155.
Originale.

iunie 1998dec. 2002

37

Inventarul vechi al fondului
„Constantin Mareș”.
Original.

f.d.

2

28

Observații
6

Bibliotecă

7

